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ΘΔΜΑ:   Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή ζθπαγιζμένων πξνζθνξώλ πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

10 θσηναληηγξαθηθώλ ζπζθεπώλ (3 ηεκάρηα από ην είδνο Ι θαη 7 ηεκάρηα από ην είδνο ΙΙ), γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο 

Αηηηθήο & Νήζσλ, πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 19.046,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

24%. 

 

    αο παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά πνπ αθνξά ζηελ 

πξνκήζεηα ζπλνιηθά δέθα (10) ηεκαρίσλ θσηναληηγξαθηθώλ ζπζθεπώλ (3 ηεκάρηα από ην 

είδνο Ι θαη 7 ηεκάρηα από ην είδνο ΙΙ), πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 19,046.40€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ. 

 

- Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 90 εκέξεο θαη ζα πξέπεη λα 

ζθξαγίδεηαη θαη λα ππνγξάθεηαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο επηρείξεζεο.  

- ηελ πξνζθνξά επίζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη πσο ν ηξόπνο πιεξσκήο ζα είλαη κε 

πίζησζε. 

- Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνύλ θαη εγθαηαζηαζνύλ εληόο δύν (2) κελώλ από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, εληόο ησλ θηηξίσλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ πνπ 

ζα ππνδεηρζεί, ζύκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ, θαη ζα ζπλδεζνύλ ζε ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο (3) ζηαζκνύο εξγαζίαο ζηα ΚΠΑ2 θαη ζε έλαλ (1) ζηνηο ππόινηπεο. 

- Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

- Η ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο θαη ε πιεξσκή ζα γίλεη κεηά 

από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ. 

- Η αλάδεημε ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη βάζεη ηεο ρακειόηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

- Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ θαζώο θαη 

Σκεκαηηθέο Πξνζθνξέο γηα θάζε είδνο μερσξηζηά.  

- Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ζηηο 06/03/2019 εκέξα Σεηάξηε 

θαη ώξα 14:30κ.κ. Οη ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κέρξη ηελ 

αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα ζην Πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο καο (Γ. Γνύλαξε 2 θαη 

Βνπιηαγκέλεο 518, 174 56, Άιηκνο ) κε ηελ έλδεημε «ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΩΝ, ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ». 

 

Αθήνα:         22/02/2019 

Απ. Ππωη.:  4387 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 
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ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη, πξηλ ηελ θαηαθύξσζε ηεο αλάζεζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ν πξνζσξηλόο 

κεηνδόηεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία καο, καηόπιν έγγπαθηρ ζσεηικήρ 

ειδοποίηζηρ, ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο, ήηνη: 

 

Α)  Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 

Παξάξηεκα Ι 

Β)  Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε 

αληηπξόζσπό ηνπ, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Ι 

 Γ)  Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 

από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο όπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη όηη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ εκπίπηεη ζε θακία από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ 

απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ 

ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή ηνπο έρνληεο εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηόλ. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απόζπαζκα 

πνηληθνύ κεηξώνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 

επηζπλάπηνπλ ηηο αλαθεξόκελεο ζε απηό θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

Σο απόζπαζμα αςηό ππέπει να έσει εκδοθεί ηο πολύ ηπειρ (3) μήνερ ππιν από ηην 

κοινοποίηζη ηηρ ωρ άνω έγγπαθηρ ειδοποίηζηρ . 

Γ)  Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη 

όηη ν Πξνζθέξσλ δελ ηειεί ππό πηώρεπζε θαη επίζεο δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία θήξπμεο 

ζε πηώρεπζε.  

 Σο Πιζηοποιηηικό αςηό ππέπει να έσει εκδοθεί ηο πολύ έξι (6) μήνερ ππιν από ηην 

κοινοποίηζη ηηρ ωρ άνω έγγπαθηρ ειδοποίηζηρ 

Δ)  Πηζηνπνηεηηθό όισλ ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη ν Πξνζθέξσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

Σ) Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο Αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν 

Πξνζθέξσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ. 

Ε)  Πηζηνπνηεηηθό / βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ (Βηνηερληθό ή 

Δκπνξηθό ή Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην θαηά ην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ 

ηνπ Ν. 4412/2016), κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπ ζε απηό θαη ην 

εηδηθό επάγγεικά ηνπ θαηά πεξίπησζε θαηά ηελ εκέξα δήηεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη 

αθεηέξνπ όηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

       

 

    

                                                      Ζ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΡΗΑ ΠΡΟΪ/ΝΖ ΣΖ  

      ΠΔΡ/ΚΖ Γ/ΝΖ ΑΣΣΗΚΖ & ΝΖΩΝ 

                                                                                    

 

 

                                                                                    
                   ςναδινού ηαμάηα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟ 

ΔΚΠΡΟΩΠΖΖ 

 

1.  Εάν ο πποσφέπων είναι Α.Ε ή ΕΠΕ, υποβάλλει: 

- ΦΔΚ ζύζηαζεο. 

- Αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ κε ηα ΦΔΚ, ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί 

όιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνύ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ 

θαηαζηαηηθνύ (εθόζνλ ππάξρεη)  κε ην αληίζηνηρν ΦΔΚ θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο 

ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ ηηο αλαθνηλώζεηο ΓΔΜΗ (εθόζνλ ππάξρνπλ 

λεόηεξεο θαηαρσξήζεηο) 

- ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθό Γ.. ή απόθαζε ησλ εηαίξσλ πεξί 

εθπξνζώπεζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο 

δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ΓΔΜΗ (εθόζνλ ππάξρεη) 

- Πξαθηηθό Γ.. (γηα ηηο Α.Δ.) ή πξαθηηθό ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ (γηα ηηο ΔΠΔ), ζην 

νπνίν πεξηέρεηαη: α) έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό, β) 

εμνπζηνδόηεζε αληηθιήηνπ (εθόζνλ απηό πξνβιέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό ηεο 

επηρείξεζεο) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, εθόζνλ ε πξνζθνξά δελ 

ππνγξάθεηαη από ηνλ ίδην ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο. 

- Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ / κε ιύζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί ην πνιύ ηξείο (3) κήλεο 

πξηλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

- Απνδεηθηηθά θαηαρώξηζεο κεηαβνιώλ θαη ζηνηρείσλ ζην Γ.Δ.Μ.Η, όπνπ πξνβιέπεηαη 

από ηελ θείκελε λνκνζεζία . 

 

2.  Εάν ο πποσφέπων είναι Ι.Κ.Ε., υποβάλλει: 

- Αληίγξαθν ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη όιεο ηηο έσο ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηξνπνπνηήζεηο. 

- Σα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά δεκνζίεπζεο ησλ αλσηέξσ ζην Γ.Δ.Μ.Η.   

- Πξάμε ηνπ αξκόδηνπ Γηνηθνύληνο Οξγάλνπ (δηαρεηξηζηή) ζηελ νπνία πεξηέρεηαη: α) 

έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό, β) εμνπζηνδόηεζε αληηθιήηνπ 

(εθόζνλ απηό πξνβιέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο) γηα ππνγξαθή θαη 

ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο, εθόζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη από ηνλ ίδην ην 

λόκηκν εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο. 

 

3.  Εάν ο πποσφέπων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε., υποβάλλει: 

- Αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηό δελ είλαη 

θσδηθνπνηεκέλν ζα πξνζθνκηζηνύλ αληίγξαθα όισλ ησλ πξνγελεζηέξσλ 

ηξνπνπνηεηηθώλ. 

- Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ. 

- Απνδεηθηηθά θαηαρώξηζεο κεηαβνιώλ θαη ζηνηρείσλ ζην Γ.Δ.Μ.Η, όπνπ πξνβιέπεηαη 

από ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

- Έγγξαθν ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζηελ 

νπνία κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδόηεζε αληηθιήηνπ (εθόζνλ απηό πξνβιέπεηαη 

από ην θαηαζηαηηθό ηεο ππνςήθηαο αλαδόρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο 

ΑΔΑ: ΩΠΛΔ4691Ω2-ΗΙΑ



πξνζθνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη από ηνλ ίδην ην λόκηκν 

εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.  Εάν ο πποσφέπων είναι Ένωση ή Κοινοππαξία, υποβάλλει: 

- Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπό/ αιινδαπό θπζηθό πξόζσπν, εκεδαπό/ αιινδαπό λνκηθό 

πξόζσπν, ζπλεηαηξηζκόο).  

- Πξάμε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ θάζε Μέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο από ην νπνίν 

λα πξνθύπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο ζηελ Έλσζε/ 

Κνηλνπξαμία, θαη ζην Γηαγσληζκό. 

 

5.  Εάν ο πποσφέπων είναι Φυσικό Ππόσωπό, υποβάλλει: 

 Έλαξμε Δπηηεδεύκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ από ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία. 

 

 

Οι ενώζειρ οικονομικών θοπέων πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ελληνική γλώζζα. ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην 

Ν.1497/1984 (Α’ 188).  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΓΙΑ ΔΙΓΟ Ι:  ΑΠΡΟΜΑΤΡΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑ (ΣΑΥΤΣΗΣΑ 20 ΑΝΣ./ΛΔΠΣΟ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ) 

α/α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α ΓΔΝΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ       

Α1 Όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ παξόληνο 
πίλαθα πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη κε αληίζηνηρεο 
σποτρεωηηθές παραποκπές ζε ηετληθά θσιιάδηα 
(ελδεηθηηθά: prospectus, manuals θιπ), ηα οποία 
ζα ζσλσποβάιοληαη κε ηελ προζθορά. ηελ 
πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα από ηα δεηνύκελα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά δελ αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα, 
ε ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παραποκπή ζε ζτεηηθές 
βεβαηώζεης ηες θαηαζθεσάζηρηας εηαηρίας. 

ΛΑΗ     

Β ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ       

Β1 Σν κεράλεκα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 
laser, ακεηαρείξηζην θαη όρη πξντόλ αλαθαηαζθεπήο. Δπί 
πιένλ λα είλαη θπθινθνξνύλ κνληέιν ην πνιύ ηξηεηίαο 
από ην πξώην έηνο θπθινθνξίαο ηνπ. Μαδί κε ηελ 
προζθορά λα ππνβιεζεί δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο όπνπ ζα βεβαηώλεηαη όηη ην πξνζθεξόκελν 
κνληέιν θπθινθνξεί ζηελ αγνξά, θαζώο θαη ην έηνο 
πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπ. 

ΛΑΗ     

Β2 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δέρεηαη πξσηόηππα κεκνλσκέλα 
θύιια, βηβιία θιπ. κέγηζηεο δηάζηαζεο Α3. 

ΛΑΗ     

Β3 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο 
θσηναληηγξαθήο, εθηύπσζεο θαη ζάξσζεο. 

ΛΑΗ     

Β4 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη ηαρύηεηα θσηναληηγξαθήο 
ηνπιάρηζηνλ 20 ζειίδσλ Α4 ην ιεπηό (αζπξόκαπξσλ). 

Λα 
αλαθεξζεί 

    

Να αλαθερζεί ε ηατύηεηα θωηοαληηγραθής. 

Β5 Ζ θσηναληηγξαθή πξέπεη λα είλαη πςειήο πνηόηεηαο κε 
αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 600 x 600 dpi θαη 256 ηόλνπο ηνπ 
γθξη. 

ΛΑΗ     

Β6 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη κλήκε ηνπιάρηζηνλ 128 
ΚΒ. 

ΛΑΗ     

Β7 To κεράλεκα πξέπεη λα θέξεη ηνπιάρηζηνλ ζύξα 
Ethernet γηα ηε δηθηπαθή ζύλδεζε. 

ΛΑΗ     

Β8 Σν κεράλεκα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 230 V/50 
Ζz ρσξίο αλάγθε εηδηθήο εγθαηάζηαζεο. 

ΛΑΗ     

Β9 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα αληηγξαθήο 
δηπιήο όςεο (duplex) κε απηόκαην ηξνθνδόηε ARDF ή 
DADF.   

ΛΑΗ     

Β10 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα 
πξνεπηινγήο αξηζκνύ θσηναληηγξάθσλ κε πξνεπηινγή 
αξηζκνύ θσηναληηγξάθσλ έσο 99 ηνπιάρηζηνλ. 

ΛΑΗ     

Β11 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα ζκίθξπλζεο 
κεγέζπλζεο εύξνπο από 50% έσο 200% ή άιιν 
κεγαιύηεξν εύξνο, κε δπλαηόηεηα απμνκείσζεο. 

ΛΑΗ     

Β12 Σν κεράλεκα πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη κε ραξηί: α) κε 
βνεζεηηθό δίζθν ζπζηήκαηνο ρεηξνθίλεηεο ηξνθνδνζίαο 
Βy pass ηνπιάρηζηνλ 50 θύιισλ θαη β) από ηνπιάρηζηνλ 
1 θαζέηα ρσξεηηθόηεηαο 250 θύιισλ ηνπιάρηζηνλ ε 
νπνία ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα δηπιήο εθηύπσζεο – 
αληηγξαθήο. 

ΛΑΗ     

Β13 Κέζσ ησλ θαζεηώλ ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε 
θσηναληηγξαθή ραξηηνύ κε βάξνο από 60 έσο 80 gr/m2 
ή κεγαιύηεξνπ εύξνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 
ρεηξνθίλεηνπ by pass λα είλαη δπλαηή ε θσηναληηγξαθή 
ραξηηνύ κε βάξνο από 60 έσο 200 gr/m2 ή κεγαιύηεξνπ 
εύξνπο. 

ΛΑΗ     
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Β14 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη ρξόλν πξνζέξκαλζεο κέρξη 
40sec κε ρξόλν αληηγξαθήο πξώηνπ αληηγξάθνπ κέρξη 
10sec πιένλ ηεο πξνζέξκαλζεο. 

ΛΑΗ     

Β15 Λα δηαζέηεη ζύζηεκα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, όηαλ δε 
ιεηηνπξγεί (Energy save mode, sleep mode θιπ). 

ΛΑΗ     

Β16 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη γεληθό κεηξεηή 
εμαςήθην ή κεγαιύηεξν. 

ΛΑΗ     

Β17 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα ρεηξνθίλεηεο 
ξύζκηζεο θσηεηλόηεηαο. 

ΛΑΗ     

Β18 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη panel ιεηηνπξγίαο θαη 
ρεηξηζκνύ κε όια ηα απαξαίηεηα πιήθηξα - εηθνλίδηα θαη 
θσηεηλέο ελδείμεηο, κε απεηθόληζε ησλ ζεκείσλ 
εκπινθήο ηνπ ραξηηνύ, έιιεηςεο αλαισζίκσλ πιηθώλ 
θιπ. 

ΛΑΗ     

Β19 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη κέγηζην θύθιν εξγαζηώλ 
(Max Duty Cycle) ηνπιάρηζηνλ 10.000 ζειίδεο κεληαίσο. 
Λα ππάξρεη ζρεηηθή παξαπνκπή ζην ηερληθό θπιιάδην 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΛΑΗ     

Β20 Σν κεράλεκα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE. Καδί κε ηελ 
πξνζθνξά λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή δήισζε 
ζπκκόξθσζεο. 

ΛΑΗ     

Β21 Σα αλαιώζηκα θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ κεραλήκαηνο ζα 
πξέπεη λα αλαθπθιώλνληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηα ηερληθά θπιιάδηα, ε 
ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε βεβαίσζε είηε ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο είηε ηνπ πξνζθέξνληα. 

ΛΑΗ     

Γ. ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ       

Γ1 Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρύνληα 
πηζηνπνηεηηθά ISO 9001 θαη ΗSO14001, ηα νπνία 
ππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά. 

ΛΑΗ     

Γ2 Σα κεραλήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη θαηά ηελ 
παξάδνζή ηνπο από εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ζηελ ειιεληθή γιώζζα, θαζώο θαη έλα ζεη 
αλαισζίκσλ θαη κία δεζκίδα ραξηί Α4 500 θύιισλ. Ζ 
δαπάλε ηνπ πξώηνπ απηνύ ζεη αλαισζίκσλ θαη ηνπ 
ραξηηνύ ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

ΛΑΗ     

Γ 3 Σα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από εγγύεζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. Να 
αλαθερζεί ο προζθερόκελος τρόλος εγγύεζες. 

Λα 
αλαθεξζεί 

    

Γ4 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθπαηδεύζεη δσξεάλ δύν 
ηνπιάρηζηνλ ρεηξηζηέο - ππαιιήινπο θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε. Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα πεξηιακβάλεη ηελ 
εθκάζεζε ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ κεραλήκαηνο, ε νπνία ζα 
ζπλδπάδεηαη κε όιεο ηηο παξερόκελεο δπλαηόηεηέο ηνπ 
θαζώο θαη ηελ άξζε παξνπζηαδνκέλσλ δπζιεηηνπξγηώλ, 
όπσο εκπινθή ραξηηνύ θιπ. Δπίζεο ε εθπαίδεπζε απηή 
ζα αθνξά θαη ηελ αληηθαηάζηαζε αλαισζίκσλ. 

ΛΑΗ     

Γ5 Λα αλαθεξζεί ε παξαγσγηθή δπλαηόηεηα ησλ 
αλαισζίκσλ ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή 
βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά.  

Λα 
αλαθεξζεί 

    

Γ6 ρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ, ν 
πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιεη 
θαηάζηαζε αληηπξνζώπνπ θαη ζπλεξγαηώλ θαη λα 
δνζνύλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο 
εηαηξείαο.  

ΛΑΗ     

Γ7 Ο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ζε πεξηπηώζεηο αλαγγειίαο 
βιαβώλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 8 εξγάζηκεο ώξεο 
γηα ηελ Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε, ηηο 16 εξγάζηκεο ώξεο 
γηα ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα, Θξήηε, Ρόδν, Δπηάλεζα θαη 
3 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηε Λεζησηηθή Διιάδα.  

Λα 
αλαθεξζεί 
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Γ8 Ο πξνκεζεπηήο αλεμάξηεηα αλ είλαη αληηπξόζσπνο ή όρη 
ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, δειώλεη όηη 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα βξεη θαη λα ππνδείμεη 
άιιε εηαηξεία πνπ ζα αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε αλη' 
απηνύ, ζε πεξίπησζε πνπ πάςεη λα πθίζηαηαη σο 
εηαηξεία. 

ΛΑΗ     

Γ9 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ από ηνλ 
πξνκεζεπηή ην κεράλεκα δελ ιεηηνπξγεί, απηόο νθείιεη 
κέζα ζε 15 εκέξεο λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν 
θαηλνύξγην πνπ λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 

ΛΑΗ     

Γ10 Θαηά ηνλ ρξόλν ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη 
νπνηεζδήπνηε βιάβεο, πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ θαη δε ζα 
νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα 
αληηθαζηζηά ρσξίο επηβάξπλζε ειαηησκαηηθά ή θαθήο 
πνηόηεηαο εμαξηήκαηα. Αλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο απαηηείηαη κεηαθνξά ηνπ 
κεραλήκαηνο, απηή βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 

ΛΑΗ     

Γ11 ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα δειώλεηαη ν ρξόλνο 
παξάδνζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα.  

Λα 
αλαθεξζεί 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΓΙΑ ΔΙΓΟ ΙΙ:  ΑΠΡΟΜΑΤΡΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑ (ΣΑΥΤΣΗΣΑ 30 ΑΝΣ./ΛΔΠΣΟ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ) 

α/α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α ΓΔΝΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ       

Α1 Όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ παξόληνο 
πίλαθα πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη κε αληίζηνηρεο 
σποτρεωηηθές παραποκπές ζε ηετληθά θσιιάδηα 
(ελδεηθηηθά: prospectus, manuals θιπ), ηα οποία 
ζα ζσλσποβάιοληαη κε ηελ προζθορά. ηελ 
πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα από ηα δεηνύκελα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά δελ αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα, 
ε ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παραποκπή ζε ζτεηηθές 
βεβαηώζεης ηες θαηαζθεσάζηρηας εηαηρίας. 

ΛΑΗ     

Β ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ       

Β1 Σν κεράλεκα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 
laser, ακεηαρείξηζην θαη όρη πξντόλ αλαθαηαζθεπήο. 
Δπί πιένλ λα είλαη θπθινθνξνύλ κνληέιν ην πνιύ 
ηξηεηίαο από ην πξώην έηνο θπθινθνξίαο ηνπ. Μαδί κε 
ηελ προζθορά λα ππνβιεζεί δήισζε ηνπ 
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο όπνπ ζα βεβαηώλεηαη όηη ην 
πξνζθεξόκελν κνληέιν θπθινθνξεί ζηελ αγνξά, θαζώο 
θαη ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπ. 

ΛΑΗ     

Β2 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δέρεηαη πξσηόηππα 
κεκνλσκέλα θύιια, βηβιία θιπ. κέγηζηεο δηάζηαζεο Α3. 

ΛΑΗ     

Β3 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο 
θσηναληηγξαθήο, εθηύπσζεο θαη ζάξσζεο. 

ΛΑΗ     

Β4 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη ηαρύηεηα θσηναληηγξαθήο 
ηνπιάρηζηνλ 30 ζειίδσλ Α4 ην ιεπηό (αζπξόκαπξσλ). 

Λα 
αλαθεξζεί 

    

Να αλαθερζεί ε ηατύηεηα θωηοαληηγραθής. 

Β5 Ζ θσηναληηγξαθή πξέπεη λα είλαη πςειήο πνηόηεηαο 
κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 600 x 600 dpi θαη 256 ηόλνπο 
ηνπ γθξη. 

ΛΑΗ     

Β6 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη κλήκε ηνπιάρηζηνλ 1 
GΒ. 

ΛΑΗ     

Β7 To κεράλεκα πξέπεη λα θέξεη ηνπιάρηζηνλ ζύξα 
Ethernet γηα ηε δηθηπαθή ζύλδεζε. 

ΛΑΗ     

Β8 Σν κεράλεκα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 230 V/50 
Ζz ρσξίο αλάγθε εηδηθήο εγθαηάζηαζεο. 

ΛΑΗ     

Β9 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα αληηγξαθήο 
δηπιήο όςεο (duplex) κε απηόκαην ηξνθνδόηε ARDF ή 
DADF.   

ΛΑΗ     

Β10 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα 
πξνεπηινγήο αξηζκνύ θσηναληηγξάθσλ κε πξνεπηινγή 
αξηζκνύ θσηναληηγξάθσλ έσο 999 ηνπιάρηζηνλ. 

ΛΑΗ     

Β11 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα ζκίθξπλζεο 
κεγέζπλζεο εύξνπο από 50% έσο 200% ή άιιν 
κεγαιύηεξν εύξνο, κε δπλαηόηεηα απμνκείσζεο. 

ΛΑΗ     

Β12 Σν κεράλεκα πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη κε ραξηί: α) κε 
βνεζεηηθό δίζθν ζπζηήκαηνο ρεηξνθίλεηεο 
ηξνθνδνζίαο Βy pass ηνπιάρηζηνλ 50 θύιισλ θαη β) 
από ηνπιάρηζηνλ 2 θαζέηεο, ρσξεηηθόηεηαο 250 
θύιισλ ηνπιάρηζηνλ ε θάζε κία, από ηηο νπνίεο κία 
ηνπιάρηζηνλ ζα δέρεηαη όια ηα είδε ραξηηνύ ησλ 
δεηνύκελσλ δηαζηάζεσλ (έσο θαη Α3) θαη ζα έρεη ηε 
δπλαηόηεηα δηπιήο εθηύπσζεο – αληηγξαθήο. 

ΛΑΗ     
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Β13 Κέζσ ησλ θαζεηώλ ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε 
θσηναληηγξαθή ραξηηνύ κε βάξνο από 60 έσο 105 
gr/m2 ή κεγαιύηεξνπ εύξνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 
ρεηξνθίλεηνπ by pass λα είλαη δπλαηή ε θσηναληηγξαθή 
ραξηηνύ κε βάξνο από 60 έσο 200 gr/m2 ή κεγαιύηεξνπ 
εύξνπο. 

ΛΑΗ     

Β14 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη ρξόλν πξνζέξκαλζεο κέρξη 
30sec κε ρξόλν αληηγξαθήο πξώηνπ αληηγξάθνπ κέρξη 
7sec πιένλ ηεο πξνζέξκαλζεο.  

ΛΑΗ     

Β15 Λα δηαζέηεη ζύζηεκα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, όηαλ δε 
ιεηηνπξγεί (Energy save mode, sleep mode θιπ). 

ΛΑΗ     

Β16 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη γεληθό κεηξεηή 
εμαςήθην ή κεγαιύηεξν. 

ΛΑΗ     

Β17 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα ρεηξνθίλεηεο 
θαη απηόκαηεο ξύζκηζεο θσηεηλόηεηαο. 

ΛΑΗ     

Β18 Σν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη panel ιεηηνπξγίαο θαη 
ρεηξηζκνύ κε όια ηα απαξαίηεηα πιήθηξα - εηθνλίδηα 
θαη θσηεηλέο ελδείμεηο, κε απεηθόληζε ησλ ζεκείσλ 
εκπινθήο ηνπ ραξηηνύ, έιιεηςεο αλαισζίκσλ πιηθώλ 
θιπ. 

ΛΑΗ     

Β19 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη κέγηζην θύθιν εξγαζηώλ 
(Max Duty Cycle) ηνπιάρηζηνλ 20.000 ζειίδεο 
κεληαίσο. Λα ππάξρεη ζρεηηθή παξαπνκπή ζην ηερληθό 
θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΛΑΗ     

Β20 Σν κεράλεκα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE. Καδί κε ηελ 
πξνζθνξά λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή δήισζε 
ζπκκόξθσζεο. 

ΛΑΗ     

Β21 Σα αλαιώζηκα θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ κεραλήκαηνο ζα 
πξέπεη λα αλαθπθιώλνληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηα ηερληθά θπιιάδηα, ε 
ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε βεβαίσζε είηε ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο είηε ηνπ πξνζθέξνληα. 

ΛΑΗ     

Β22 Σν κεράλεκα λα πξνζθέξεηαη κε ηελ αληίζηνηρε βάζε 
ηνπ, θαηαζθεπήο ηνπ ηδίνπ εξγνζηαζίνπ ή άιινπ 
θαηαζθεπαζηή. Ζ βάζε απηή ζα είλαη ζηηβαξήο 
θαηαζθεπήο. 

ΛΑΗ     

Β23 Λα δηαζέηεη θσδηθνύο πξόζβαζεο ή δπλαηόηεηα άιινπ 
ηξόπνπ αλαγλώξηζεο πξόζβαζεο π.ρ. ID Card. 

ΛΑΗ     

Γ. ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ       

Γ1 Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρύνληα 
πηζηνπνηεηηθά ISO 9001 θαη ΗSO 14001, ηα νπνία 
ππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά. 

ΛΑΗ     

Γ2 Σα κεραλήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη θαηά ηελ 
παξάδνζή ηνπο από εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ζηελ ειιεληθή γιώζζα, θαζώο θαη έλα ζεη 
αλαισζίκσλ θαη κία δεζκίδα ραξηί Α4 500 θύιισλ. Ζ 
δαπάλε ηνπ πξώηνπ απηνύ ζεη αλαισζίκσλ θαη ηνπ 
ραξηηνύ ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

ΛΑΗ     

Γ 3 Σα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από 
εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. Να 
αλαθερζεί ο προζθερόκελος τρόλος εγγύεζες. 

Λα 
αλαθεξζεί 

    

Γ4 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθπαηδεύζεη δσξεάλ δύν 
ηνπιάρηζηνλ ρεηξηζηέο - ππαιιήινπο θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε. Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα πεξηιακβάλεη ηελ 
εθκάζεζε ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ κεραλήκαηνο, ε νπνία ζα 
ζπλδπάδεηαη κε όιεο ηηο παξερόκελεο δπλαηόηεηέο ηνπ 
θαζώο θαη ηελ άξζε παξνπζηαδνκέλσλ δπζιεηηνπξγηώλ, 
όπσο εκπινθή ραξηηνύ θιπ. Δπίζεο ε εθπαίδεπζε απηή 
ζα αθνξά θαη ηελ αληηθαηάζηαζε αλαισζίκσλ. 

ΛΑΗ     
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Γ5 Λα αλαθεξζεί ε παξαγσγηθή δπλαηόηεηα ησλ 
αλαισζίκσλ ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή 
βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά.  

Λα 
αλαθεξζεί 

    

Γ6 ρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ, ν 
πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα 
ππνβάιεη θαηάζηαζε αληηπξνζώπνπ θαη ζπλεξγαηώλ 
θαη λα δνζνύλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή 
ππνδνκή ηεο εηαηξείαο.  

ΛΑΗ     

Γ7 Ο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ζε πεξηπηώζεηο αλαγγειίαο 
βιαβώλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 8 εξγάζηκεο ώξεο 
γηα ηελ Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε, ηηο 16 εξγάζηκεο ώξεο 
γηα ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα, Θξήηε, Ρόδν, Δπηάλεζα 
θαη 3 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηε Λεζησηηθή Διιάδα.  

Λα 
αλαθεξζεί 

    

Γ8 Ο πξνκεζεπηήο αλεμάξηεηα αλ είλαη αληηπξόζσπνο ή 
όρη ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, δειώλεη όηη 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα βξεη θαη λα ππνδείμεη 
άιιε εηαηξεία πνπ ζα αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε αλη' 
απηνύ, ζε πεξίπησζε πνπ πάςεη λα πθίζηαηαη σο 
εηαηξεία. 

ΛΑΗ     

Γ9 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ από ηνλ 
πξνκεζεπηή ην κεράλεκα δελ ιεηηνπξγεί, απηόο νθείιεη 
κέζα ζε 15 εκέξεο λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν 
θαηλνύξγην πνπ λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 

ΛΑΗ     

Γ10 Θαηά ηνλ ρξόλν ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη 
νπνηεζδήπνηε βιάβεο, πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ θαη δε ζα 
νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα 
αληηθαζηζηά ρσξίο επηβάξπλζε ειαηησκαηηθά ή θαθήο 
πνηόηεηαο εμαξηήκαηα. Αλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο απαηηείηαη κεηαθνξά ηνπ 
κεραλήκαηνο, απηή βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 

ΛΑΗ     

Γ11 ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα δειώλεηαη ν ρξόλνο 
παξάδνζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα.  

Λα 
αλαθεξζεί 
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ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΑΥ. ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΗΓΟ 

    
1 ΘΠΑ2 ΑΡΥΑΓΓΔΙΟΤ ΑΡΥΑΓΓΔΙΟ ΡΟΓΟΤ-85102 ΡΟΓΟ II 

2 ΘΠΑ2 ΔΙΔΤΗΛΑ ΓΖΚΖΣΡΟ 51-19200 ΔΙΔΤΗΛΑ II 

3 ΘΠΑ2 ΚΔΓΑΡΩΛ 28Ζ ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ & ΤΙΖΚΒΡΗΑ-19100 ΚΔΓΑΡΑ II 

4 ΘΠΑ2 ΠΙ. ΑΣΣΗΘΖ ΕΑΥΗΑ 6-10445 ΑΘΖΛΑ II 

5 ΘΠΑ2 ΤΡΟΤ ΘΗΚΩΙΟΤ 5-84100 ΤΡΟ II 

6 ΔΠΑ. ΑΗΓΑΙΔΩ ΠΙΑΠΟΤΣΑ 11 & ΓΑΡΓΑΛΔΙΗΩΛ-12243 ΑΗΓΑΙΔΩ II 

7 ΔΠΑ. ΓΑΙΑΣΗΟΤ Ι. ΓΑΙΑΣΗΟΤ 17-11141 ΑΘΖΛΑ II 

8 ΗΔΘ ΑΗΓΑΙΔΩ ΠΙΑΠΟΤΣΑ 11 & ΓΑΡΓΑΛΔΙΗΩΛ-12243 ΑΗΓΑΙΔΩ I 

9 ΗΔΘ ΓΑΙΑΣΗΟΤ Ι. ΓΑΙΑΣΗΟΤ 19-11141 ΑΘΖΛΑ I 

10 ΘΔΘ ΡΔΛΣΖ Π. ΡΑΙΙΖ 83-18233 ΑΓ. Η. ΡΔΛΣΖ I 
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