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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΦΑΞ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΔΟΚΟΙΠΠ
Προϋπολογισμός: 5.319,60€

Κωδ. Προϋπολογισμού: 10-6613.002, 156613.002
CPV: 30125110-5

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών για τις ανάγκες των
δομών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων.
Τμήμα 1: Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας
Α/Α
1

Περιγραφή
TONER TK-1115

Μονάδα
μέτρησης
Τεμ.

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Συνολική τιμή

56

66,00
Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο

3.696,00
3.696,00
887,04
4.583,04

Μονάδα
μέτρησης
Τεμ.

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Συνολική τιμή

9

66,00
Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο

594,00
594,00
142,56
736,56

Τμήμα 2: Διοικητική Υπηρεσία
Α/Α
1

Περιγραφή
TONER TK-1115

Στο φάκελο της προσφοράς θα αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
του προσφέροντος στην οποία θα αναφέρονται:
1. Όλα τα προσφερόμενα είδη είναι καινούρια και σε άριστη κατάσταση.
2. Όλα τα μελανοδοχεία παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενες ημερομηνίες
κατασκευής ή λήξης.
3. Ότι θα παραδίδονται σε εσωτερική αεροστεγώς κλεισμένη συσκευασία.
4. Τα μελανοδοχεία θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία
παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ή to δελτίο αποστολής.
5. Ότι τα αναλώσιμα υλικά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής είτε μετέπειτα
κατά την περίοδο χρήσης τους ακατάλληλα με αποτέλεσμα :
 ποιότητα εκτύπωσης μη ισάξια του αυθεντικού
 κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης
 να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται
 μικρότερο αριθμό εκτυπώσεων από τον αριθμό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO
(αριθμού σελίδων εκτύπωσης)
Θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας. Εάν δε, αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερα
των τριών (3) τεμαχίων ενός κωδικού, υποχρεώνεται ο ανάδοχος να αντικαταστήσει όλη την ποσότητα

του συγκεκριμένου κωδικού, σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών, χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση του ΔΟΚΟΙΠΠ.
Χρόνος – Τόπος – Τρόπος παράδοσης των υλικών
Ο χρόνος παράδοσης των αναλωσίμων δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) εργάσιμων
ημερών, από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας.
Η παράδοση των υλικών μπορεί να γίνει τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο ΔΟΚΟΙΠΠ, στην
αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Ο ΔΟΚΟΙΠΠ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 5.319,60 € και θα βαρύνει τους Κ.Α. 106613.002 και 15-6613.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, 17/11/2021
Χανιά, 17/11/2021
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
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Χανιά, 17/11/2021
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Χανιά, 17/11/2021
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &
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ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΡΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

