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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

O ∆ήµος µας διαθέτει: 

- δύο (2) φωτοτυπικά µηχανήµατα τύπου KONICA MINOLTA bizhub 223, 

- ένα (1) φωτοτυπικό µηχάνηµα τύπου KONICA MINOLTA bizhub C220, και 

- ένα (1) φωτοτυπικό µηχάνηµα τύπου KONICA MINOLTA bizhub 165. 

Τα παραπάνω τρία πρώτα µηχανήµατα βρίσκονται σε υπηρεσίες στις οποίες συνήθως δεν 
υπάρχουν εφεδρικά και πρέπει οι βλάβες να αποκαθίστανται άµεσα. Τα µηχανήµατα αυτά 
βρίσκονται ήδη σε σύµβαση συντήρησης και προµήθειας αναλωσίµων εκτός χαρτιού και 
συρραφίδων, µε χρέωση ανά σελίδα, µε την επίσηµη αντιπροσωπεία της εταιρίας “Konica 
Minolta Επιχειρηµατικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ”. Η σύµβαση αυτή, πρόκειται να λήξει σύντοµα. 

Το τέταρτο µηχάνηµα (τύπου KONICA MINOLTA bizhub 165) ανήκε στο συγχωνευθέν µε το 
∆ήµο µας Ν.Π.∆.∆. “Ο ΘΕΣΠΙΣ” και πλέον έχει περιέλθει στην κυριότητα του ∆ήµου. Το 
µηχάνηµα αυτό χρήζει µικρής κλίµακας επισκευής προκειµένου να είναι σε θέση να 
λειτουργήσει και πάλι. Στη συνέχεια επιθυµούµε να ενταχθεί και το µηχάνηµα αυτό σε 
σύµβαση συντήρησης και προµήθειας αναλωσίµων εκτός χαρτιού και συρραφίδων, µε 
χρέωση ανά σελίδα. 

Στα πλαίσια της νέας σύµβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει το αργότερο εντός 72 ωρών από 
την ενηµέρωσή του για βλάβη σε κάποιο µηχάνηµα, να την έχει αποκαταστήσει και το 
µηχάνηµα να λειτουργεί κανονικά. Ως βλάβη νοείται πάσης φύσεως δυσλειτουργία των 
µηχανηµάτων, είτε αυτή αφορά στο υλικό, είτε στο λογισµικό. 

Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύει το ∆ήµο µε όλα τα αναλώσιµα 
των µηχανηµάτων εκτός από χαρτί και συρραφίδες. Πρέπει δε, να υπάρχει τουλάχιστον 
ένα τεµάχιο από κάθε είδος αναλώσιµου στις αποθήκες του ∆ήµου πριν από την 
εξάντληση του αντίστοιχου αναλώσιµου που βρίσκεται σε χρήση στο αντίστοιχο 
φωτοτυπικό µηχάνηµα. 

Ως τρόπος τιµολόγησης προτείνεται η χρέωση ανά σελίδα εκτύπωσης και περιλαµβάνει 
όλες τις χρεώσεις για τα αναλώσιµα εκτός χαρτιού και συρραφίδων, το κόστος των 
ανταλλακτικών και το κόστος της διάγνωσης και της επισκευής των βλαβών. 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 8.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και 
αναλύεται ως εξής: 

- 350,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την αρχική, εκτός σύµβασης συντήρησης, 
επισκευή του φωτοτυπικού µηχανήµατος τύπου KONICA MINOLTA bizhub 165. Το ποσό 
αυτό περιλαµβάνει την αξία όλων των απαιτούµενων ανταλλακτικών καθώς και την αξία 
της εργασίας επισκευής. 



- 8.150,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για τη συντήρηση, τις αποκαταστάσεις πάσης 
φύσεως βλαβών και την προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων εκτός χαρτιού και 
συρραφίδων, µε χρέωση ανά σελίδα, και για τα τέσσερα ανωτέρω µηχανήµατα. 

Για την κάλυψη της δαπάνης, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 10.6265.0005 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018 µε τίτλο “Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών 
φωτοτυπικών κλπ µηχ/κου εξοπλισµού”. 
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