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ΘΕΜΑ : «Πρώτη Πρόσκληση για Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια Ψηφιακού εκτυπωτικού - 
φωτοαντιγράφου μηχανήματος» 

 
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 120 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), να καταθέσετε 
προσφορά για τα παρακάτω είδη που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης.  

Η γραπτή προσφορά θα κατατεθεί γραπτώς μέχρι την Παρασκευή, 17/11/2017 , και ώρα 11:00 στα γραφεία της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Μανδηλαρά 23, 2ος 
όροφος (υπόψη κ. Ν. Γεωργίου, κ. Μ. Μαστορογιάννη), είτε αυτοπροσώπως, είτε στο τηλεομοιότυπο 2410 
539219 είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@thess.pde.sch.gr. 

H απευθείας ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 118, 122 και 
328 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): 

α) τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης  για τη διάθεσή τους καθώς και το χρόνο παράδοσης τους 

β) την πιο οικονομική προσφορά  

γ) τη συμμόρφωση ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ειδικούς όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με το ν.2362/1995 περί Δημόσιου Λογιστικού, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Λάρισας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα 
υποδείξει ο ανάδοχος (αρ. ΙΒΑΝ-Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λάρισα   13 / 11 / 2017 
Αρ. Πρ.:  12797 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
--- 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 

Ταχ. Κώδικας: 41222 Λάρισα 

Πληροφορίες: Μ.  Μαστορογιάννη 

Τηλέφωνο: 2410 539224 
Fax:  

e-mail: 
2410 539219 
mail@thess.pde.sch.gr 

 

Η Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 

 
 
 
 

Ελένη Αναστασοπούλου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  
 
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ για την προμήθεια ψηφιακού εκτυπωτικού και φωτοαντιγραφικού 

μηχανήματος 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΜΙΑ (1) 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινή 
αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε 
τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ) στην ελληνική ή στην αγγλική 
γλώσσα, τα οποία θα συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που 
ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, 
η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας 
εταιρίας. 

ΝΑΙ  

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Β1. Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει 
πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό και το τελευταίο μοντέλο της σειράς. 

ΝΑΙ  

Β2. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας, η δε κατασκευή και λειτουργία να είναι 
σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση 
καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής 
τυμπάνου κλπ. Επίσης πρέπει να διατίθεται σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν το 
μηχάνημα δε λειτουργεί. 

ΝΑΙ  

Β3. Να διαθέτει λειτουργία «μία σάρωση πολλές εκτυπώσεις» (scan once copy many)  ΝΑΙ  

Β4. Να αντιγράφει με ταχύτητα τουλάχιστον 20 σελίδων Α4 ανά λεπτό, με χρόνο πρώτου 
αντόγραφου μικρότερου των 10 δευτερολέπτου 

NAI  

B5. Να έχει μηνιαία παραγωγική ικανότητα 5.000 φωτοαντιγράφων που να βεβαιώνεται από 
τον κατασκευαστή. 

ΝΑΙ  

B6. Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κτλ μέγιστης διάστασης Α4 ΝΑΙ  

Β7. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α6 έως Α4 ΝΑΙ  

Β8. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 640MB, κοινόχρηστη για όλες τις λειτουργίες. ΝΑΙ  

Β9. Να δέχεται προαιρετικά σκληρό δίσκο τουλάχιστον 80GB ΝΑΙ  

Β10. Να έχει ZOOM 50%-200% με μεταβολή κατά 1% (σμικρύνσεων – μεγεθύνσεων) ΝΑΙ  

Β11. Να διαθέτει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως ΝΑΙ  

Β12. Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη αναστροφέα πρωτοτύπων τουλάχιστον 50 φύλλων ΝΑΙ  

Β13. Να διαθέτει οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα 
και φωτεινές ενδείξεις αναφορικά με τα σημεία εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης υλικών κλπ, 
ώστε να διευκολύνεται η χρήση του μηχανήματος από μη εξειδικευμένο προσωπικό. 

ΝΑΙ  

Β14. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εκκίνησης (autostart) ΝΑΙ  

Β15. Να διαθέτει σύστημα Ηλεκτρονικής Σελιδοποίησης εγγράφων για δημιουργία σετ ΝΑΙ  

Β16. Να λειτουργεί και ως δικτυακός εκτυπωτής & έγχρωμος σαρωτής ταχύτητας ίδιας με 
αυτής του μηχανήματος και ανάλυση εκτύπωσης και σάρωσης στα 600pdi 

ΝΑΙ  

Β17. Σύνδεση USB2.0 & Ethernet 10/100, εκτυπωτικές γλώσσες PCL5e/6/PS3, Network Twain 
Drivers και να υποστηρίζει περιβάλλοντα Windows  2010 / 2000 / XP / Server2003 / Vista / 
Server2008, MacOS 

ΝΑΙ  

B18. Διάθεση μονάδας φαξ και να λειτουργεί ως Internet fax, IP fax, Lan fax. ΝΑΙ  

Β19. Λειτουργία με ρεύμα 220V/50Hz, χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης. ΝΑΙ  

Β20. Φυλλάδιο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
μη κατάθεση του φυλλαδίου αυτού συνεπάγεται αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. 

ΝΑΙ  

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Γ1. Εγγύηση δυνατότητας παροχής και ανεφοδιασμού με ανταλλακτικά και service 
τουλάχιστον για έξι (6) χρόνια μετά τη λήξη του χρόνου της εγγύησης. 

ΝΑΙ  

Γ2. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία καλύπτει αποκατάσταση 
βλαβών που τυχών παρουσιαστούν και δεν οφείλονται σε κακή χρήση και αποκατάσταση των 
βλαβών χωρίς επιβάρυνση σε ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Εξαίρεση 
αποτελούν μόνο τα αναλώσιμα υλικά. 

 
ΝΑΙ 

 

Γ3. Κόστος συντήρησης ανά αντίγραφο χωρίς περιορισμούς για τον αριθμό των παραγόμενων 
αντιγράφων ξεκινώντας από τον μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας χρόνο και για διάστημα 
πέντε (5) ετών. Στο κόστος αυτό θα περιλαμβάνονται τα πάντα εκτός του χαρτιού και των 

 
ΝΑΙ 
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συρραπτικών.  

Γ4. Στην οικονομική προσφορά να δίνεται επιπλέον τιμή των αναλώσιμων υλικών (toner, 
developer, τύμπανο ή PCU) κλπ, η οποία θα ισχύει και θα είναι δεσμευτική για το χρονικό 
διάστημα της εγγύησης. 

ΝΑΙ  

Γ5. Βεβαίωση του κατασκευαστή για την παραγωγική ικανότητα των αναλωσίμων για αριθμό 
αντιγράφων με κάλυψη 6%. 

ΝΑΙ  

Γ6. Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών εντός οκτώ (8) ωρών από την κλήση για 
βλάβη. 

ΝΑΙ  

Γ7. Βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής του έτους κατασκευής, ότι το προσφερόμενο 
μοντέλο είναι το πιο πρόσφατο της κατηγορίας αυτής κι ότι δεν περιέχει εξαρτήματα που 
προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή). 

ΝΑΙ  

Γ8. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.   

ΝΑΙ  

Γ9. Η  Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να 
τα παρέχει.  

ΝΑΙ  

Γ10. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

ΝΑΙ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΑΦΜ / ΔΟΥ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  

Δ/ΝΣΗ / ΤΚ ΠΟΛΗ  

ΤΗΛ / ΦΑΞ / ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  
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