ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΤΩΝ)
 Τα μελάνια που θα προσφερθούν θα είναι Συμβατά, καινούρια, αμεταχείριστα και
σε άριστη κατάσταση.
 Να μην είναι αναγομωμένα (REFILLED).
 Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των σελίδων που εκτυπώνει
το συγκεκριμένο αναλώσιμο. Επίσης, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του
κατασκευαστή για τον αριθμό σελίδων που τυπώνει το αναλώσιμο βάσει
ΙSO/ΙΕC19752 ή ΙSO/ΙΕC19798 (τα συγκεκριμένα πρότυπα πιστοποιούν τον αριθμό
των σελίδων που εκτυπώνει ένα αναλώσιμο). Η ποιότητα εκτύπωσης του συμβατού
πρέπει να συμφωνεί με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου (original) υλικού
του κατασκευαστή.
 Απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος ότι έχει
πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη, και ISO 14001:2004 ή
ισοδύναμη ή ανώτερη (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος). Συνημμένα,
απαιτείται επίσης να προσκομιστούν επικυρωμένα, κατά το νόμο, αντίγραφα των
εν λόγω πιστοποιήσεων.
 Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων.
Εφόσον διαπιστωθεί αριθμός εκτυπώσεων κατά 15% μικρότερος από τον αριθμό
που προβλέπεται από το αντίστοιχο ΙSO αριθμού σελίδων εκτύπωσης τότε το είδος
θα αντικαθίσταται. Αν το ποσοστό των ελαττωματικών ειδών είναι περισσότερο
από το 10% της παρτίδας του συγκεκριμένου κωδικού τότε θα αντικατασταθεί όλη
η ποσότητα του προσφερόμενου είδους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα.
 Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος. Εφόσον
προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή του φορέα εξαιτίας της χρήσης
συμβατών ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ο προσφέρων θα αναλάβει είτε την αποκατάσταση της
βλάβης του μηχανήματος είτε την αντικατάστασή του.
 Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι
αεροστεγείς. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα
τύπου -μοντέλου/ ο τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται, και β) η
ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής. Τα προσφερόμενα
είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία
παράδοσης
 Ο προμηθευτής θα αναλάβει την περισυλλογή των άδειων μελανοδοχείων από την
υπηρεσία. Ο προμηθευτής θα τοποθετήσει κυτία εναπόθεσης των άδειων
μελανοδοχείων στα προκαθορισμένα σημεία κάθε κτηρίου.
 Όλα τα προϊόντα (συμβατά και ανακατασκευασμένα) θα πρέπει επίσης να έχουν
προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση.
 Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή
αποκλεισμού

