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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/21 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Με την παρούσα τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι όροι προσφοράς της αρχικής 
διακήρυξης, ως ακολούθως:  

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     
      
 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ: Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει εάν τα υλικά είναι 
γνήσια/αυθεντικά με ταινία γνησιότητας ή ισοδύναμα (ανακατασκευασμένα).  
Στην περίπτωση που τα υλικά είναι ισοδύναμα (ανακατασκευασμένα) ο Προμηθευτής 
οφείλει να καταθέσει τα κάτωθι:  

1. Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης του εργοστασίου που κατασκευάζονται τα 
μελάνια. 

2. Πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη πιστοποίηση της κατασκευάστριας 
εταιρείας   αναλωσίμων για εκτυπωτές. 

3. Πιστοποίηση ISO 14001:2004 (περί φιλικότητας στο περιβάλλον) ή ισοδύναμη 
πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρείας των αναλωσίμων για εκτυπωτές.   

4. Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας των αναλωσίμων ότι τα υλικά είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 (laser toner) και 
DIN 33871 (inject cartridges) ή ισοδύναμες. 

5. Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι τα υλικά με ενσωματωμένο 
τύμπανο θα έχουν:  

   - Καινούργιο τύμπανο 

   - Καινούργιο VIPER BLADE 

   - Καινούργιο εάν απαιτείται αντικατάσταση (chip,doctor,blade bar κλπ). 

   - Ταινία ασφαλείας 

6. Βεβαίωση παροχής εγγύησης 18 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης τους. 

                    
Ακόμη ο προμηθευτής που προσφέρει ισοδύναμα (ανακατασκευασμένα) υλικά εγγυάται 
την ποιότητα των εκτυπώσεων, καθώς και την καλή λειτουργία των εκτυπωτών του 
ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση βλάβης των εκτυπωτών προκληθείσας από τη χρήση των 
ισοδύναμων (ανακατασκευασμένων) προσφερόμενων μελανιών, ο προμηθευτής οφείλει 
να αντικαταστήσει το συγκεκριμένο προϊόν και να αποκαταστήσει την υπόψη βλάβη στον 
εξοπλισμό του ΔΕΔΔΗΕ.  
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται τμηματικά και η παράδοση 
τους θα πρέπει να διενεργείται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Η παράδοση της 
συνολικής ποσότητας των ζητουμένων υλικών θα υλοποιηθεί εντός ενός (1) έτους.  
 
Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ΄ αριθμ. 1/21 Διακήρυξης. 

   
 
 
           


