
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d36c7486edd375615d7d068 στις 23/07/19 13:41
1/8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος 

Ταχ. Κωδ. : 18545 Πειραιάς

Τηλέφωνο : 213 2073520

Πληροφορίες : Σταρέντζης Αθανάσιος

Πληροφ.για τις 

Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

: Σ. Κολλιοπούλου

Τηλ.: 213-1601605 

Φαξ 

Email

: 213 2073702 

: tpromithion.p@patt.gov.gr 

Προς : Αυτοτελής Διεύθυνση 
Διαδικτυακής Ενημέρωσης και 
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Περιφέρειας 
Αττικής .

Κοινοποίηση:

Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια δέκα (10) ασπρόμαυρων φωτοτυπικών-πολυμηχανημάτων  για τις νέες 
ανάγκες της ΠΕ Πειραιά, όπως αυτές προέκυψαν από την έναρξη λειτουργίας του 
πληροφοριακού συστήματος «ΙΡΙΔΑ» συνολικού προϋπολογισμού δέκα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων 
ευρώ (18.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση  ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/τ.Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».

2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»,  όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) Απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 121/2018 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει.  

3. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

mailto:tpromithion.p@patt.gov.gr
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4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

5. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14. 

6. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση  31 και το άρθρο 6 παρ. 2. 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
9. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 (ΦΕΚ 114/τ. ΥΟΔΔ/10-03-2017) Απόφαση της 

Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής , όπως  ισχύει.

10. Την υπ’ αρ. αποφ. 162/2017 (ΦΕΚ 1718/τ.Β/18-05-2017) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για 
απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή».

11. Τη με αρ. οικ.130459/02-7-2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.

12. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
“Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019”, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ'αριθ.72/2019 (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) όμοια και ισχύει. 

13. Το με αρ. οικ.11178/17-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα «Γενικές 
οδηγίες περί αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο με 
ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ».

14. Το υπ’ αρ. 68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών που αφορά γενικές 
οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δαπανών και τις προμήθειες.

15. Το με αρ. πρωτ. 292352/18-06-2019, έγγραφο, με το οποίο η Διεύθυνση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Σύμφωνα με τον Οργανισμό μεριμνά για τον προγραμματισμό 
προμηθειών και την εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού) που εισηγείται την 
προμήθεια δέκα (10) ασπρόμαυρων φωτοτυπικών-πολυμηχανημάτων  για τις νέες ανάγκες της ΠΕ 
Πειραιά, όπως αυτές  προέκυψαν από την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος 
«ΙΡΙΔΑ» συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

16.  Την υπ’αρ.1656/2019 (ΑΔΑ: ΩΙ6Σ7Λ7-ΑΩΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παραπάνω 
προμήθεια.

17. Τη με αρ.Πρωτ 390547/17-7-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΧΚ7Λ7-3Ψ9 & ΑΔΑΜ 19REQ005291449) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους δέκα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 18.600,00€ του ΕΦ: 07072, 
ΚΑΕ: 171301 «Προμήθεια γραφομηχανών μηχανημάτων γραφείου κ.τ.λ.» του οικ. έτους 2019, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 2384 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής 
Υπηρεσίας με Α/Α Βεβ: 2623.                                         

 ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 
παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά  για την προμήθεια δέκα (10) 
ασπρόμαυρων φωτοτυπικών-πολυμηχανημάτων  για τις νέες ανάγκες της ΠΕ Πειραιά, όπως αυτές  
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προέκυψαν από την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΙΡΙΔΑ» συνολικού 
προϋπολογισμού δέκα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
με τη διαδικασία της  ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. 

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε 
ευρώ για την προμήθεια προμήθεια (10) ασπρόμαυρων φωτοτυπικών-πολυμηχανημάτων  για τις 
νέες ανάγκες της ΠΕ Πειραιά, όπως αυτές προέκυψαν από την έναρξη λειτουργίας του 
πληροφοριακού συστήματος «ΙΡΙΔΑ».
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι δέκα οχτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (18.600,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
                                          
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν:

1. Έγγραφη οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄) σε φάκελο 
κλειστό. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε 
ισχύει, (με την προϋπόθεση να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

Ι. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν 
γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ΙΙ. ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.

 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής της. 

3. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του.

4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από τις οποίες  να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και, με την προϋπόθεση να 
είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο 
προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έχει κάνει 
αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να συνυποβάλει 
αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει επίσης ότι θα 
προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν την έκδοση της απόφασης  ανάθεσης. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής/Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών/Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά/Τμήμα Προμηθειών).
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία 
μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 
& Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 29-07-
2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Η τιμή θα δίνεται σε Ευρώ (€) αναλυτικά / τμχ όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα 
υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί 
παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Προσφορά που δε δίνει τιμή σε ευρώ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες από την παρούσα Πρόσκληση 
ποσότητες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά  βάσει τιμής για την προμήθεια δέκα (10) ασπρόμαυρων φωτοτυπικών-
πολυμηχανημάτων  , υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι του Παραρτήματος Α΄ της 
παρούσας Πρόσκλησης.

Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του «Αναδόχου» θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή  από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του 
Αναδόχου και υπό τη προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον «Ανάδοχο» των 
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

 Πρωτόκολλο για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας. 
 Φορολογικό παραστατικό.
 Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.
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Τον «Ανάδοχο» θα βαρύνουν:
Α) Τα έξοδα μεταφοράς
Β) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας 
- Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 0,07% επί της καθαρής αξίας η οποία 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3%  και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.
- 0,06% επί της καθαρής αξίας, υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 
σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20% 
Γ) Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα:
τον ΚΑΕ 171301 «Προμήθεια γραφομηχανών μηχανημάτων γραφείου κ.τ.λ» του ειδικού φορέα 07072 
του οικ. έτους 2019.

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

                                                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

                                                

                                                                                           ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

                                          

http://www.patt.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Για την Προμήθεια δέκα (10) ασπρόμαυρων φωτοτυπικών-πολυμηχανημάτων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ- ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό-πολυμηχάνημα τύπου Laser A4

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λειτουργία Αντιγραφής

1.1 Ταχύτητα αντιγραφής ≥ 50 σ/λεπτό για 
Α4

1.2 Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας ≤ 5 sec

1.3 Ανάλυσης αντιγραφής ≥ 600 x 600 dpi

1.4 Κλίμακα σμίκρυνσης - μεγέθυνσης εγγράφου 25% - 400%

1.5 Πολλαπλά αντίγραφα ΝΑΙ

1.6 Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση ΝΑΙ

1.7 Αντίγραφα διπλής όψης ΝΑΙ

1.8 Οθόνη χειρισμού έγχρωμη (ίντσες ) ≥ 9

Λειτουργία Εκτύπωσης

1.9 Τεχνολογία εκτύπωσης – Ασπρόμαυρη Laser εκτύπωση NAI

1.10 Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 50 σ/λεπτό για 
Α4

1.11 Έξοδος πρώτης σελίδας ≤ 5 sec

1.12 Ανάλυση εκτύπωσης σε μαύρο ≥ 1200 x 1200 dpi

1.13 Μνήμη ενσωματωμένη (σε GB) ≥ 3

1.14 Σκληρός Δίσκος (σε GB) ≥ 220

1.15 Μέγεθος χαρτιού A4

1.16 Βάρος χαρτιού 65 - 190 gm

1.17 Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ

1.18 Τροφοδοσία χαρτιού εισόδου (paper input) ≥ 650 σελ.

1.19 Πλήθος σελίδων εξόδου (paper output) ≥ 450 σελ.

1.20 Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού ≥ 3000 σελ.
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1.21 Γλωσσά προσομοίωσης PCL , PS

Λειτουργία Σάρωσης

1.22 Επίπεδη σάρωση ΝΑΙ

1.23 Αυτόματος τροφοδότης ΝΑΙ

1.24 Δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης με ένα πέρασμα ΝΑΙ

1.25 Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη ≥ 100 σελ.

1.26

Προορισμοί σάρωσης
 Email
 FTP
 SMB
 σε υπολογιστή συνδεδεμένο με usb ή στο δίκτυο

ΝΑΙ

1.27 Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης
≥ 100 σελ/λεπτό 
για Α4

1.28 Μορφή σάρωσης
PDF/TIFF/JPEG/
XM L/XPS

1.29 Ασφάλεια δεδομένων
TPM/HDD 
LOCK/HDD 
ERASE

Συνδέσεις - Θύρες

1.30 Ενσωματωμένη κάρτα Ethernet 1000 Mbps ΝΑΙ

1.31 Σύνδεση USB 3.0 ΝΑΙ

1.32 Wireless LAN (802.11b/g/n) ΝΑΙ

Γενικά Χαρακτηριστικά

1.33 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο ΝΑΙ

1.34 Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο ΝΑΙ

1.35 Χρονολογία ανακοίνωσης μέσα στους τελευταίους 12 μήνες ΝΑΙ

1.36 Να προσφερθούν τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης (USB, UTP cat6) ΝΑΙ

1.37 Η εγγύηση που θα προσφερθεί να είναι του κατασκευαστή NAI

1.38
Κασέτα γραφίτη και τύμπανου ενιαία ελαχίστης διάρκειας 50.000
σελίδες NAI

1.39 Μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα (Max. Monthly Duty Cycle) ≥ 150.000

1.40
Να συνοδεύεται από 1 επιπλέον cartridge του κατασκευαστή για κάθε 
μηχάνημα ΝΑΙ

1.41
Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής και του 
λογισμικού της ΝΑΙ

1.42

Να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ρύθμιση και επίδειξη του 
μηχανήματος σε χώρο που θα υποδειχθεί ώστε να είναι έτοιμο να 
χρησιμοποιηθεί από τους τελικούς χρηστές ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός: Δέκα οχτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (18.600,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια δέκα (10) ασπρόμαυρων φωτοτυπικών-

πολυμηχανημάτων

α/α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΤΙΜΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1
Ασπρόμαυρο φωτοτυπικό-

πολυμηχάνημα
Τεμάχιο 10   

Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ :

ΦΠΑ:  

Συνολική Τιμή 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:
 

                                                                                                                                                             

                                                                                                Ημερομηνία

                                                                                                                                 

Υπογραφή & σφραγίδα νόμιμου εκπροσώπου


		ΣΤΑΡΕΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	2019-07-23T13:41:45+0300
	Αθήνα
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
	ΑΠ:409188




