ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Toshiba e-Studio 455 Copier
Panasonic DP-8045 Multi-Function Printer

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1. Η συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται κάθε μήνα και θα πραγματοποιείται ο καθιερωμένος έλεγχος.
2. Στην τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ο αρχικός έλεγχος, προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργική τους
κατάσταση.
3. Η ενημέρωση των υπηρεσιών για τις εκάστοτε παροχές και τα αντικατασθέντα ανταλλακτικά θα γίνεται με
Τεχνικό Δελτίο.
4. Η παροχή υπηρεσιών και το Service θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – από τις 07:00
π.μ. έως και τις 15:00 π.μ.
5. Τα αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γνήσια όπως υποδεικνύεται από το
εργαστήριο παραγωγής ή ισοδύναμα αυτών (όχι αναγομωμένα ή ανακατασκευασμένα)
a. Όλα τα αναλώσιμα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, να μη φέρουν
ελαττώματα και να τηρούν τις προδιαγραφές τις Ε.Ε. (άρθρο 54, παρ. 2, 3β και 4 Ν.4412/16 και
παράρτημα VII παρ. 1β και 2 αυτού).
b. Σε περίπτωση ισοδύναμων απαιτείται από τον προμηθευτή να προσκομίσει έγγραφη πιστοποίηση (με
εμφανή την ημερομηνία) του κατασκευαστή κατά ISO 9001 ή ανώτερη με την οποία να αποδεικνύει
το ισοδύναμο.
c. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των φωτοτυπικών μηχανημάτων λόγω κακής ποιότητας των
ισοδύναμων αναλώσιμων ειδών ο προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα.
6. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία θα πρέπει να είναι γνήσια (original) καινούρια και
αμεταχείριστα και θα παρέχεται από την προμηθεύτρια εταιρεία η εργοστασιακή εγγύηση του κατασκευαστή.
7. Θα πραγματοποιείται αυθημερόν εξυπηρέτηση, σε περίπτωση που η κλήση γίνεται μέχρι τις 09:00π.μ.και το
αργότερο εντός 24 ωρών ένα η κλήση γίνεται αργότερα.
8. Η παροχή υπηρεσιών – service θα γίνεται στο χώρο όπου έχει εγκατασταθεί το μηχάνημα, ενώ σε ειδικές
περιπτώσεις βλαβών, το εκάστοτε μηχάνημα θα μεταφέρεται στην έδρα της εταιρείας χωρίς επιπλέον
επιβάρυνση.
9. Για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων στην οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί
γνωστοποιείται ότι πρέπει να περιλαμβάνεται η εργασία συντήρησης, η προμήθεια, η τοποθέτηση και
εγκατάσταση όλων των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία καθώς και όλων των αναλώσιμων
ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών (Drum units, blades, seal blades charges, upper & lower rollers, pick
up tires κ.α.), για απεριόριστο αριθμό φωτοαντιγράφων.

Εξαιρούνται μόνο από την ανωτέρω τιμή το φωτοτυπικό χαρτί και τα Toners
που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία των ανωτέρω μηχανημάτων .

