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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο
για την διακήρυξη 8197/1-3-2021
Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Μηχανογραφικού
Εξοπλισμού & Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

ΘΕΜΑ : «Διευκρίνιση για τη διακήρυξη 8197/1-3-2021»
Σχετικά με την αριθμ. 8197/1-3-2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Μηχανογραφικού Εξοπλισμού & Φωτοτυπικών Μηχανημάτων»
σας ενημερώνουμε πρέπει να δοθούν οι εξής διευκρινίσεις στο κείμενο:


στην προδιαγραφή Α43 (Παράρτημα Α σελ.3) η απαίτηση είναι η κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ Α΄ – ΜΕΛΑΝΕΣ INKJET
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Α43

MEΛΑΝΙ EPSON T9651 Black XL
10k pgs

EPSON WORKEFORCE PRO WF-M5299/5799



ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

CPV

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

30192113-6

στην προδιαγραφή Β43 (Παράρτημα Α σελ.5) η απαίτηση είναι η κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ Β΄ – ΤΟΝΕΡ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

CPV

Β43

DRUM LEXMARK 56F0Z00

B2338/2442/2546/2650 MB2338/2442/2546/2650

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

30125110-5



Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, πρωτότυπα και όχι συμβατά,
αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων με καλή φήμη στο εξωτερικό και στη χώρα μας
(ORIGINAL).
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Σχετικά με τη Συγγραφή Υποχρεώσεων στο Παράρτημα Α στη σελ 14 στο άρθρο 9 θέλουμε
να διευκρινίσουμε τα εξής:
Ο χρόνος παράδοσης (εντός μιας ημέρας από την έγγραφη ειδοποίηση του Τμήματος
Προμηθειών) είναι δεσμευτικός για όλους του υποψήφιους προμηθευτές που θα
υποβάλλουν προσφορά στη διαγωνιστική διαδικασία για την εν λόγω προμήθεια.
Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι οι παραγγελίες για προμήθεια αναλωσίμων θα έχουν μαζικό
χαρακτήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και
κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή. Δηλαδή θα υπάρχει μια πρώτη άτυπη
τηλεφωνική επικοινωνία με τον προμηθευτή πριν την αποστολή της έγγραφης
ειδοποίησης ώστε να παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα προετοιμασίας της παραγγελίας,
σε εύλογο χρονικό διάστημα και τελικά να αποστέλλεται αυτή στο προβλεπόμενο χρόνο
παράδοσης της μιας ημέρας κατόπιν της έγγραφης ειδοποίησης, στα σημεία που θα
υποδείξει ο Δήμος.



Σχετικά με τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης στη σελ 30 της διακήρυξης παρ.
5.1 Τρόπος Πληρωμής θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:
Η παραλαβή των υλικών και συνεπώς η σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου
παραλαβής καθώς και η πληρωμή του σχετικού τιμολογίου, εφόσον αυτό έχει περιέλθει
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, θα γίνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο και
πάντως τηρώντας τα προβλεπόμενα του Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στις
παραγράφους 5.1 & 6.2 της αρ.πρωτ. 8197/1-3-2021 διακήρυξης.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Οργάνωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Συργουνιώτης Βασίλειος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
LIAPI
Ημερομηνία: 2021.03.05 14:18:40 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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