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Προμήθεια αναλωσίμων για τους νέους εκτυπωτές του Δήμου Διονύσου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Δήμος μας απέκτησε πρόσφατα νέους εκτυπωτές για την κάλυψη των αναγκών
του. Οι τύποι των αναλωσίμων των νέων αυτών εκτυπωτών δεν μπορούσαν εκ των
προτέρων να προβλεφθούν και για το λόγο αυτό δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση
για την προμήθεια αναλωσίμων που έχει συνάψει ο Δήμος μας και βρίσκεται αυτή τη
στιγμή  σε  ισχύ.  Είναι  λοιπόν  αναγκαίο  να  γίνει  προμήθεια  αναλωσίμων  που  θα
καλύπτουν τις  τρέχουσες  ανάγκες  των νέων εκτυπωτών του Δήμου  για διάστημα
ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συνοδεύουν την με αρ. πρωτ. 6815/22-2-2018
εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Διονύσου  για  έγκριση
αναγκαιότητας της προμήθειας αναλωσίμων για τους νέους εκτυπωτές του Δήμου
Διονύσου.

Αξίζει  να υπογραμμισθεί  οτι  ο Δήμος μας απέκτησε μεταξύ  άλλων και  εκτυπωτές
έγχρωμους τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο κρίσιμων
υπηρεσιών του Δήμου μας.  Πρέπει  επομένως να ληφθεί  υπόψη οτι  οι  παρούσες
τεχνικές προδιαγραφές  δεν καλύπτουν ανάγκες απλών ασπρόμαυρων εκτυπωτών
μόνο, ενώ για την σύνταξη του προϋπολογισμού έχει γίνει έρευνα αγοράς για κάθε
τύπο αναλώσιμου.

Είναι  επίσης  απαραίτητο  η  προμήθεια  των  αναλωσίμων  να  αφορά  αυθεντικά
προϊόντα  και  όχι  προϊόντα  συμβατά  ή  ανακατασκευής  γιατί,  όπως  έχει  πλέον
αποδείξει και η εμπειρία, έτσι διασφαλίζεται και προστατεύεται η σωστή λειτουργία
των εκτυπωτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. Διασφαλίζεται
επίσης  η  καλύτερη  δυνατή  ποιότητα   εκτύπωσης  και  η  μέγιστη  απόδοση  των
αναλωσίμων σε σελίδες.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στον  πίνακα  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  που  ακολουθεί,  αναφέρονται  οι
ενδεικτικές ποσότητες  ανά  είδος  που  προτίθεται  να  προμηθευτεί  ο  Δήμος για
διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο πίνακας αυτός συντάσσεται βασιζόμενος στις παρούσες ανάγκες του Δήμου και
είναι αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια οι ανάγκες του Δήμου σε αναλώσιμα για
όλη την περίοδο διάρκειας της σύμβασης.

Ενδέχεται  λόγω απόσυρσης  μηχανογραφικού  εξοπλισμού  ή  λόγω μεταβολής  του
τρόπου χρήσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού να μειωθεί η ποσότητα των υπό
προμήθεια ειδών. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει  τη
σύμβαση χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του προς αποζημίωση για τυχόν διαφυγόν
κέρδος. 

Επίσης  ενδέχεται  λόγω  μεταβολής  του  τρόπου  χρήσης  του  μηχανογραφικού
εξοπλισμού να προκύψει  ανάγκη για προμήθεια κάποιων ειδών αναλώσιμων που
περιλαμβάνονται στον πίνακα, επιπλέον των ποσοτήτων που αναφέρονται σε αυτόν.
Στην  περίπτωση  αυτή  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προμηθεύσει  τις  εν  λόγω
επιπλέον ποσότητες με τις τιμές της σύμβασης και μέχρι του συνολικού ποσού της
σύμβασης.
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.744,20 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλυτικά έχει ως εξής:

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που θα προσφέρει την χαμηλότερη
συνολική τιμή, η οποία θα προκύψει από το γινόμενο της τιμής προσφοράς για κάθε
είδος με την ποσότητα για κάθε είδος που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
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Τύπος Αναλωσίμου Ποσότητα Σύνολο

Κασέτα τόνερ 5.000 10 180,00 € 1.800,00 €

Κασέτα τόνερ 2.500 50 85,00 € 4.250,00 €

Μονάδα απεικόνισης 60.000 3 50,00 € 150,00 €

7.000 10 210,00 € 2.100,00 €

7.000 10 240,00 € 2.400,00 €

7.000 10 240,00 € 2.400,00 €

7.000 10 240,00 € 2.400,00 €

74C0W00 90.000 1 30,00 € 30,00 €

150.000 1 90,00 € 90,00 €

74C0D20 150.000 1 100,00 € 100,00 €

74C0D30 150.000 1 100,00 € 100,00 €

74C0D40 150.000 1 100,00 € 100,00 €

150.000 1 300,00 € 300,00 €

Toner HP 30A Black CF230A 1.600 30 65,00 € 1.950,00 €

Toner HP 30X Black CF230X 3.200 15 95,00 € 1.425,00 €

Drum HP 32A Black CF232A 23.000 4 90,00 € 360,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 19.955,00 €

ΦΠΑ: 4.789,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 24.744,20 €

Τύπος 
Εκτυπωτή

Κωδικός 
Αναλωσίμου

 Απόδοση 
Σελίδων

Τιμή 
μονάδος 

χωρίς 
ΦΠΑ

Lexmark 
MS310dn

50F2H00 ή 
50F2H0E

Lexmark 
MS317dn

51B2000 ή 
51B00A0 

Lexmark 
MS310dn / 
MS317dn

50F0Z00 ή 
50F0ZA0 

Lexmark 
CS725de

Κασέτα τόνερ μαύρου 
χρώματος

74C2SK0 ή 
74C2SKE

Lexmark 
CS725de

Κασέτα τόνερ κυανού 
χρώματος

74C2SC0 ή 
74C2SCE 

Lexmark 
CS725de

Κασέτα τόνερ χρώματος 
ματζέντα

74C2SM0 ή 
74C2SME 

Lexmark 
CS725de

Κασέτα τόνερ κίτρινου 
χρώματος

74C2SY0 ή 
74C2SYE 

Lexmark 
CS725de

Δοχείο υπολειμμάτων 
τόνερ 

Lexmark 
CS725de

Μονάδα απεικόνισης 
μαύρου χρώματος

74C0ZK0 ή 
74C0Z10

Lexmark 
CS725de

Μονάδα απεικόνισης 
κυανού χρώματος

Lexmark 
CS725de

Μονάδα απεικόνισης 
χρώματος ματζέντα

Lexmark 
CS725de

Μονάδα απεικόνισης 
κίτρινου χρώματος

Lexmark 
CS725de

Κιτ απεικόνισης 
έγχρωμης εκτύπωσης 
(CMY)

74C0ZV0 ή 
74C0Z50

HP Laserjet Pro 
MFP M227

HP Laserjet Pro 
MFP M227

HP Laserjet Pro 
MFP M227



ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Όλα  τα  αναλώσιμα  θα  πρέπει  να  είναι  αυθεντικά,  προερχόμενα  από  την
κατασκευάστρια  εταιρία  του  εκτυπωτή  ή  του  φαξ  και  όχι  προϊόντα  συμβατά  ή
ανακατασκευής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Για  τα  αναλώσιμα  που  διαθέτουν  ημερομηνία  λήξης,  αυτή  θα  πρέπει  να  είναι
τουλάχιστον 6 μήνες μεταγενέστερη από την ημερομηνία παράδοσης.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι παραδόσεις των υπό προμήθεια ειδών θα γίνονται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια
της περιόδου της σύμβασης στην αποθήκη του Δήμου χωρίς επιπλέον χρέωση. Ο
ανάδοχος  μετά  από  σχετική  εντολή  του  υπεύθυνου  προσωπικού  του  Δήμου  θα
πρέπει να παραδίδει την επόμενη εργάσιμη ημέρα τουλάχιστον ένα τεμάχιο από κάθε
είδος της σύμβασης, και το σύνολο των ειδών που κάθε φορά ζητούνται σε διάστημα
όχι μεγαλύτερο των 5 εργάσιμων ημερών.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της σύμβασης
τα  είδη  που  αναφέρονται  στη  σύμβαση  σε  τιμή  ίση  ή  μικρότερη  από  αυτή  της
σύμβασης. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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