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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΟ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
Δ/ΝΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΗ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΗ & ΣΠΔ

«Ππομήθεια αναλώζιμων ςλικών για
εκηςπωηέρ, θωηοηςπικά μησανήμαηα
& fax, γπαθικήρ ύληρ και ειδών
γπαθείος και σαπηιού
μησανογπάθηζηρ και πολλαπλών
εκηςπώζεων για ηιρ ανάγκερ ηων
ςπηπεζιών ηος Γήμος Αιγιαλείαρ»

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα εθηππσηέο, θσηνηππηθά
κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο fax, γξαθηθήο χιεο θαη εηδψλ γξαθείνπ θαη ραξηηνχ κεραλνγξάθεζεο θαη
πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο.
Σα πξνκεζεπφκελα είδε αλά νκάδα είλαη ηα εμήο:
ΟΜΑΓΑ Α: Αναλώζιμα ςλικά για εκηςπωηέρ, θωηοηςπικά μησανήμαηα & ζςζκεςέρ fax
ΟΜΑΓΑ Β : Γπαθική ύλη και είδη γπαθείος
ΟΜΑΓΑ Γ : Υαπηί μησανογπάθηζηρ και πολλαπλών εκηςπώζεων
Σα παξαπάλσ είδε φζνλ αθνξά ην πξψην κέξνο:
Σα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηνπο εθηππσηέο, ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα & ηηο ζπζθεπέο fax ζα
πξέπεη λα είλαη γνήζια θαη φρη απνκηκήζεηο, πξσηνγελή θαη φρη αλαγνκσκέλα. Επίζεο πξέπεη λα
είλαη ζπζθεπαζκέλα, ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηνπο εθηππσηέο, fax, θσηνηππηθά ζηα νπνία ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα έρνπλ εγγχεζε αληηθαηάζηαζεο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. Η εκεξνκελία
ιήμεο ηνπο λα είλαη έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο απφ ηνλ
Δήκν. Εθφζνλ θάπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε παξνπζηάζεη ειάηησκα θαηά ηελ απνζθξάγηζε,
ή θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί άκεζα κε λέν. Ο πξνκεζεπηήο ησλ
αλαισζίκσλ απαηηείηαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο
πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη εθηππσηέο, θσηνηππηθά ή ζπζθεπέο fax θξηζνχλ πέξαλ νηθνλνκηθήο
επηζθεπήο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ παξαδνζεί ηα αληίζηνηρα
κειάληα ηνπο, νπφηε δελ πθίζηαηαη πιένλ ε αλάγθε ηεο νινθιήξσζεο ηεο πνζφηεηαο ηνπ
αληίζηνηρνπ είδνπο, δχλαηαη ν Δήκνο λα δεηήζεη εληφο ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ηελ
αληηθαηάζηαζή ησλ κειαληψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην απνζπξφκελν κεράλεκα, κε αλαιψζηκα άιισλ
εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ, fax αληίζηνηρεο αμίαο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Δήκνο πξνβεί,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ (εθηππσηέο, θσηνηππηθά, fax)
δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απφ απηφλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο
θαη εθφζνλ δεηεζεί, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, λα πξνκεζεχζεη ηνλ Δήκν κε ηα αληίζηνηρα
κειάληα θαη ηφλεξ, ζε ηηκέο ηηκνθαηαιφγνπ θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο έξεπλαο αγνξάο απφ ηνλ
Δήκν. Αλαθνξηθά κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο ηνπ θσδηθνχ ηνπ
κειαληνχ ςπεπιζσύει ηο μονηέλο ηος εκηςπωηή - θωηοανηιγπαθικού - fax .
Ωο πξνο ην δεχηεξν κέξνο:
Η γξαθηθή χιε θαη ηα ινηπά είδε γξαθείνπ ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη χζηεξα
απφ ζπλερή ρξήζε λα έρνπλ απνδεηρζεί ιεηηνπξγηθά θαη αληνρήο ζην ρξφλν.
Ωο πξνο ην ηξίην κέξνο:
Σν ραξηί κεραλνγξάθεζεο λα έρεη ηελ θαηάιιειε ζθιεξφηεηα γηα ηελ απνθπγή δπζθνιηψλ
ζηελ ηξνθνδνζία θαη λα κελ έρεη θπκαηηζκνχο. Σν θφςηκν ησλ θχιισλ θάζε δεζκίδαο πξέπεη λα
είλαη ηειείσο ιείν θαη λα κελ παξνπζηάδεη γξακκψζεηο θαη γξέδηα.

Πξέπεη αθφκα λα κελ απαηηνχληαη εηδηθή κεηαρείξηζε θαη ππεξβνιηθέο πξνθπιάμεηο πξηλ απφ ηε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ, λα κελ παξνπζηάδεη κεγάιε επαηζζεζία ζε θαλνληθφ θσηηζκφ γξαθείνπ, νχηε
λα επεξεάδεηαη απφ ην κεγάιν δηάζηεκα απνζήθεπζεο, θάησ απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο.
Σν ραξηί πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε δεζκίδεο ησλ 500 θχιισλ, ν δε αξηζκφο ησλ θχιισλ
ζε θάζε δεζκίδα λα είλαη αθξηβήο, ρσξίο ζρηζκέλα, ειαηησκαηηθά θχιια ή θχιια άιισλ
δηαζηάζεσλ απφ ηηο θαλνληθέο ή άιιεο θαηεγνξίεο ραξηηνχ.
Οη δεζκίδεο ηνπ ραξηηνχ ζα πξέπεη λα είλαη πεξηηπιηγκέλεο κε αδηάβξνρν πιηθφ (πιαζηηθνπνηεκέλν
ραξηί) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ραξηηνχ απφ ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Κάζε 5 δεζκίδεο ζα
πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε ραξηνθηβψηηα. Σν ραξηνθηβψηην ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα έρεη
ηθαλή αληνρή, ψζηε λα αληέρεη ζηηο δηαθηλήζεηο κε ηα ζπλεζηζκέλα κέζα κεηαθνξάο θαη ηηο
θνξηνεθθνξηψζεηο. ην πεξηηχιηγκα θάζε δεζκίδαο ζα πξέπεη λα γξάθνληαη κε επθξηλή θαη
αλεμίηειν ηξφπν ην είδνο ηνπ ραξηηνχ, νη δηαζηάζεηο θαη ν αξηζκφο ησλ θχιισλ θαζψο θαη ην βάξνο
ζε γξακκάξηα θαη ζπγθεθξηκέλα λα είλαη βαξχηεηαο 80gr/m 2.
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη
απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, φπνπ θξίλεη γηα ηελ
πηζηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ εηδψλ.
Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ε νπνία ζα ειέγρεη αλ
ηα πξνο παξαιαβή είδε είλαη ηα ελδεδεηγκέλα ζχκθσλα κε ην δείγκα πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν
ελδηαθεξφκελνο. Ύζηεξα απφ έιεγρν πνπ έγηλε ζηηο ηηκέο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ,
ζπκπιεξψζεθαλ νη ηηκέο ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα:
ΟΜΑΓΑ Α) αλαισζίκσλ πιηθψλ γηα εθηππσηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα & ζπζθεπέο fax
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 34.797,50 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη ζα βαξχλεη
ηνπο ΚΑ 10-6673 θαη 60-6673.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα:
ΟΜΑΓΑ Β) γξαθηθήο χιεο θαη εηδψλ γξαθείνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 8.192,06 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α.10-6612 θαη 60-6612.001 ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα:
ΟΜΑΓΑ Γ) ραξηηνχ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
13.091,30 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α.10-6613 θαη 606613.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
Η κειέηε ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Αίγιο, 6/3/2018
O ςνηάξαρ

Ο ελέγξαρ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Ο Δ/ληεο Πξνγξακ/ζκνπ, Οξγάλσζεο,
Πιεξνθνξηθήο & Σνπηθήο Αλάπηπμεο
Κανελλήρ Παναγιώηηρ
ΠΕ- Μεραληθφο Η/Τ &
Πιεξνθνξηθήο

Αναγνωζηόποςλορ Μισαήλ
ΠΕ – Μεραληθφο Παξαγσγήο &
Δηνίθεζεο

Αθαναζίος Δλεςθέπιορ
ΣΕ – Πνιηηηθφο Μεραληθφο

