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ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια 5
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων(4 μηχανήματα τύπου Ι και 1 μηχάνημα τύπου ΙΙ), για την
κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

    Σας  παρακαλούμε  να  μας  αποστείλετε  οικονομική  προσφορά  που  αφορά  στην
προμήθεια  5 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων(4 μηχανήματα τύπου Ι και 1 μηχάνημα τύπου
ΙΙ) , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Ο προϋπολογισμός για το
κόστος κτήσης των μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των 7200€ χωρίς ΦΠΑ και 8928€ με
ΦΠΑ.και  το  κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  χαμηλότερη  οικονομική  προσφορά.   Οι
προσφορές θα  υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την
Τρίτη  26-03-2019  ώρα  10.00  π.μ  .Οι  προσφορές  θα  συνταχθούν  σύμφωνα  με  το
επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Επίσης υποχρεωτικά θα συμπληρωθούν τα πεδία ΑΠΑΙΤΗΣΗ
των Τεχνικών Προδιαγραφών. Το πεδίο ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ συμπληρώνεται κατά βούληση.

- Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να
σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 

- Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με
πίστωση.

- Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν συναρμολογημένα στις έδρες των κατά τόπους
Υπηρεσιών (πίνακας υπηρεσιών παράδοσης)

- Τα έξοδα μεταφοράς και συναρμολόγησης βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Παράδοση εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,  πριν  την  κατακύρωση  της  ανάθεσης  της  ανωτέρω  προμήθειας  ο  προσωρινός
μειοδότης  πρέπει  να  προσκομίσει  στην  Υπηρεσία  μας,  κατόπιν  έγγραφης  σχετικής
ειδοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ήτοι:

Α) Τα νομιμοποιητικά  έγγραφα του προσωρινού αναδόχου,  σύμφωνα με το συνημμένο
Παράρτημα Ι
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Β) Παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με
αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Ι

 Γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο
οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παρ.  1  του  άρθρου  73 του  Ν.  4412/2016.  Η υποχρέωση προσκόμισης  του  ως  άνω
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016, δηλαδή μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  τους  έχοντες  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  Σημειώνεται  ότι  σε περίπτωση που το απόσπασμα
ποινικού μητρώου φέρει  καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να
επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης .

Δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση. 
Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

Ε) Πιστοποιητικό  όλων  των  Οργανισμών  Κοινωνικής  Ασφάλισης,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  ο  Προσφέρων  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω  ειδοποίησης,  είναι
ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  στις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

ΣΤ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
Προσφέρων κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.

Ζ) Πιστοποιητικό  /  βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  μητρώου  (Βιοτεχνικό  ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο κατά το Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’
του Ν. 4412/2016), με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά του κατά περίπτωση κατά την ημέρα ζήτησης των προσφορών και
αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

      

                                                        Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  ΠΔΑΜΘ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

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

- ΦΕΚ σύστασης.

- Αντίγραφο του ισχύοντος  καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευτεί
όλες  οι  μέχρι  σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή  αντίγραφο  κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει)  με το αντίστοιχο ΦΕΚ και μετά την κατάργηση της
υποχρέωσης  δημοσίευσης  στο  ΦΕΚ  τις  ανακοινώσεις  ΓΕΜΗ  (εφόσον  υπάρχουν
νεότερες καταχωρήσεις)

- ΦΕΚ στο οποίο  έχει  δημοσιευτεί  το  πρακτικό  Δ.Σ.  ή  απόφαση των  εταίρων  περί
εκπροσώπησης  του  νομικού  προσώπου  και  μετά  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης
δημοσίευσης στο ΦΕΚ η σχετική ανακοίνωση ΓΕΜΗ (εφόσον υπάρχει)

- Πρακτικό Δ.Σ. (για τις Α.Ε.) ή πρακτικό συνέλευσης των εταίρων (για τις ΕΠΕ), στο
οποίο  περιέχεται:  α)  έγκριση  συμμετοχής  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  β)
εξουσιοδότηση  αντικλήτου  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  της
επιχείρησης)  για υπογραφή και  υποβολή της  προσφοράς,  εφόσον η προσφορά δεν
υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

- Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή διοικητικής  Αρχής περί  τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών

- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία .

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

- Αντίγραφο της ιδρυτικής  πράξης της εταιρείας καθώς και όλες τις  έως την ημέρα
υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις.

- Τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσίευσης των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.  

- Πράξη του αρμόδιου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) στην οποία περιέχεται: α)
έγκριση  συμμετοχής  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  β)  εξουσιοδότηση  αντικλήτου
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης) για υπογραφή και
υποβολή  της  Προσφοράς,  εφόσον  η  προσφορά  δεν  υπογράφεται  από  τον  ίδιο  το
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

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

- Αντίγραφο  του  ισχύοντος  καταστατικού  και  σε  περίπτωση  που  αυτό  δεν  είναι
κωδικοποιημένο  θα  προσκομιστούν  αντίγραφα  όλων  των  προγενεστέρων
τροποποιητικών.

- Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  τροποποιήσεων  του
καταστατικού.

- Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η, όπου προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία. 

- Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό στην
οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση αντικλήτου (εφόσον αυτό προβλέπεται
από  το  καταστατικό  της  υποψήφιας  αναδόχου)  για  υπογραφή  και  υποβολή  της

ΑΔΑ: Ω7ΘΓ4691Ω2-ΩΑΤ





προσφοράς, σε περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο το νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης.

4. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, υποβάλλει:

- Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ανάλογα
με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

- Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο
να  προκύπτει  η  έγκριση  του  για  τη  συμμετοχή  του  Μέλους  στην  Ένωση/
Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό.

5. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπό, υποβάλλει:

Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία.

Οι ενώσεις  οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από
επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και
δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το
Ν.1497/1984 (Α’ 188). 

ΑΔΑ: Ω7ΘΓ4691Ω2-ΩΑΤ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ Ι:  ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 20 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α1

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του
παρόντος πίνακα πρέπει να τεκμηριώνονται 
με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές
σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: 
prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα 
συνυποβάλονται 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 ψηφιακής 
τεχνολογίας laser, αμεταχείριστο και όχι 
προϊόν ανακατασκευής. Επί πλέον να είναι 
κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ τριετίας από 
το πρώτο έτος κυκλοφορίας του. Μαζί με 
την προσφορά να υποβληθεί δήλωση του 
εργοστασίου κατασκευής όπου θα 
βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο 
κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και το έτος 
πρώτης κυκλοφορίας του.

ΝΑΙ

Β2
Το μηχάνημα πρέπει να δέχεται πρωτότυπα 
μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης 
διάστασης Α3.

ΝΑΙ

Β3
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες 
φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης.

ΝΑΙ

Β4

Το μηχάνημα πρέπει να έχει ταχύτητα 
φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 20 σελίδων 
Α4 το λεπτό (ασπρόμαυρων).

ΝΑΙ

Β5
Η φωτοαντιγραφή πρέπει να είναι υψηλής 
ποιότητας με ανάλυση τουλάχιστον 600 x 
600 dpi και 256 τόνους του γκρι.

ΝΑΙ

Β6
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει μνήμη 
τουλάχιστον 128 ΜΒ. ΝΑΙ
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Β7
To μηχάνημα πρέπει να φέρει τουλάχιστον 
θύρα Ethernet για τη δικτυακή σύνδεση. ΝΑΙ

Β8
Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με ρεύμα 
230 V/50 Ηz χωρίς ανάγκη ειδικής 
εγκατάστασης.

ΝΑΙ

Β9
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
αντιγραφής διπλής όψης (duplex) με 
αυτόματο τροφοδότη ARDF ή DADF.  

ΝΑΙ

Β10

Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα 
προεπιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων με 
προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων έως 
99 τουλάχιστον.

ΝΑΙ

Β11

Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
σμίκρυνσης μεγέθυνσης εύρους από 50% έως 
200% ή άλλο μεγαλύτερο εύρος, με 
δυνατότητα αυξομείωσης.

ΝΑΙ

Β12

Το μηχάνημα πρέπει να τροφοδοτείται με 
χαρτί: α) με βοηθητικό δίσκο συστήματος 
χειροκίνητης τροφοδοσίας Βy pass 
τουλάχιστον 50 φύλλων και β) από 
τουλάχιστον 1 κασέτα χωρητικότητας 250 
φύλλων τουλάχιστον η οποία θα έχει τη 
δυνατότητα διπλής εκτύπωσης – αντιγραφής.

ΝΑΙ

Β13

Μέσω των κασετών θα πρέπει να είναι 
δυνατή η φωτοαντιγραφή χαρτιού με βάρος 
από 60 έως 80 gr/m2 ή μεγαλύτερου εύρους. 
Στην περίπτωση του χειροκίνητου by pass να 
είναι δυνατή η φωτοαντιγραφή χαρτιού με 
βάρος από 60 έως 200 gr/m2 ή μεγαλύτερου 
εύρους.

ΝΑΙ

Β14

Το μηχάνημα πρέπει να έχει χρόνο 
προθέρμανσης μέχρι 40sec με χρόνο 
αντιγραφής πρώτου αντιγράφου μέχρι 10sec 
πλέον της προθέρμανσης.

ΝΑΙ

Β15
Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης 
ενέργειας, όταν δε λειτουργεί (Energy save 
mode, sleep mode κλπ).

ΝΑΙ

Β16
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει γενικό 
μετρητή εξαψήφιο ή μεγαλύτερο.

ΝΑΙ

Β17
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
χειροκίνητης ρύθμισης φωτεινότητας.

ΝΑΙ

Β18

Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει panel 
λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα 
απαραίτητα πλήκτρα - εικονίδια και φωτεινές
ενδείξεις, με απεικόνιση των σημείων 
εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων 
υλικών κλπ.

ΝΑΙ
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Β19

Το μηχάνημα πρέπει να έχει μέγιστο κύκλο 
εργασιών (Max Duty Cycle) τουλάχιστον 
10.000 σελίδες μηνιαίως. Να υπάρχει σχετική
παραπομπή στο τεχνικό φυλλάδιο του 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ

Β20 Το μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE. ΝΑΙ

Β21

Τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα του 
μηχανήματος θα πρέπει να ανακυκλώνονται. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική 
αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια, η 
τεκμηρίωση θα γίνεται με βεβαίωση είτε της 
κατασκευάστριας εταιρίας είτε του 
προσφέροντα.

ΝΑΙ

Β22

Επί πλέον δυνατότητες του μηχανήματος 
πέραν των προδιαγραφομένων  να 
αναφερθούν .Διευκρινίζεται ότι με τη λέξη 
«δυνατότητες» νοούνται συστήματα και 
λειτουργίες του μηχανήματος που υπάρχουν 
ήδη στο προσφερόμενο μηχάνημα και η αξία
τους περιλαμβάνεται στην τιμή κτήσεως του 
μηχανήματος που έχει δοθεί στην 
οικονομική προσφορά 

(π.χ. γρηγορότερη τεχνολογία μνήμης RAM, 
σκληρός δίσκος, δυνατότητα ασύρματης ή 
άλλου είδους επιπλέον δικτύωσης, 
δυνατότητα εκτύπωσης μεγαλύτερου 
μεγέθους χαρτιού όπως SRA3, δυνατότητα 
διπλώματος κλπ.).

ΝΑΙ

Γ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γ1

Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει 
ισχύοντα πιστοποιητικά ISO 9001 και 
ΙSO14001, τα οποία υποβάλλονται μαζί με 
την  προσφορά.

ΝΑΙ

Γ2

Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται 
κατά την παράδοσή τους από εγχειρίδια 
εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική 
γλώσσα, καθώς και ένα σετ αναλωσίμων και 
μία δεσμίδα χαρτί Α4 500 φύλλων. Η δαπάνη 
του πρώτου αυτού σετ αναλωσίμων και του 
χαρτιού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΝΑΙ

Γ3

Τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται 
από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 
δύο ετών. Να αναφερθεί ο 
προσφερόμενος χρόνος εγγύησης. 

Να αναφερθεί
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Γ4

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει 
δωρεάν δύο τουλάχιστον χειριστές - 
υπαλλήλους κατά την εγκατάσταση. Η 
εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την 
εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος, η 
οποία θα συνδυάζεται με όλες τις 
παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την 
άρση παρουσιαζομένων δυσλειτουργιών, 
όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η 
εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την 
αντικατάσταση αναλωσίμων.

ΝΑΙ

Γ5

Να αναφερθεί η παραγωγική δυνατότητα των
αναλωσίμων η οποία θα πιστοποιείται με 
σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή τους 
και θα περιλαμβάνεται στην  προσφορά. 

Να αναφερθεί

Γ6

Σχετικά με τη συντήρηση των μηχανημάτων, 
ο προμηθευτής πρέπει μαζί με την  προσφορά
να υποβάλει κατάσταση αντιπροσώπου και 
συνεργατών και να δοθούν λεπτομερή 
στοιχεία για την τεχνική υποδομή της 
εταιρείας. 

ΝΑΙ

Γ7

Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι 
αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας 
εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη 
εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση 
αντ' αυτού, σε περίπτωση που πάψει να 
υφίσταται ως εταιρεία.

ΝΑΙ

Γ8

Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του
από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν 
λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες 
να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που
να λειτουργεί κανονικά.

ΝΑΙ

Γ9

Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες, που
θα παρουσιαστούν και δε θα οφείλονται σε 
κακή χρήση του μηχανήματος και να 
αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά
ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την 
αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης 
απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή 
βαρύνει τον ανάδοχο.

ΝΑΙ

Γ10

Οι  προσφορές θα συνοδεύονται με δήλωση 
των προμηθευτών ότι αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση σύναψης σύμβασης για τη 
συντήρηση των μηχανημάτων σύμφωνα 
πάντα με το κόστος και τα στοιχεία της 
προσφοράς τους.

ΝΑΙ
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Γ11
Στην  προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο 
χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη διακήρυξη. 

Να αναφερθεί

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή & σφραγίδα)
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α1

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του
παρόντος πίνακα πρέπει να τεκμηριώνονται 
με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές
σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: 
prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα 
συνυποβάλονται 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 ψηφιακής 
τεχνολογίας laser, αμεταχείριστο και όχι 
προϊόν ανακατασκευής. Επί πλέον να είναι 
κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ τριετίας από 
το πρώτο έτος κυκλοφορίας του. Μαζί με 
την τεχνική προσφορά να υποβληθεί 
δήλωση του εργοστασίου κατασκευής όπου 
θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο 
μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και 
το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.

ΝΑΙ

Β2
Το μηχάνημα πρέπει να δέχεται πρωτότυπα 
μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης 
διάστασης Α3.

ΝΑΙ

Β3
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες 
φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης.

ΝΑΙ

Β4

Το μηχάνημα πρέπει να έχει ταχύτητα 
φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 30 σελίδων 
Α4 το λεπτό (ασπρόμαυρων).

Να αναφερθεί

Β5
Η φωτοαντιγραφή πρέπει να είναι υψηλής 
ποιότητας με ανάλυση τουλάχιστον 600 x 
600 dpi και 256 τόνους του γκρι.

ΝΑΙ

Β6
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει μνήμη 
τουλάχιστον 1 GΒ. ΝΑΙ

Β7
To μηχάνημα πρέπει να φέρει τουλάχιστον 
θύρα Ethernet για τη δικτυακή σύνδεση. ΝΑΙ

Β8
Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με ρεύμα 
230 V/50 Ηz χωρίς ανάγκη ειδικής 
εγκατάστασης.

ΝΑΙ

Β9
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
αντιγραφής διπλής όψης (duplex) με 
αυτόματο τροφοδότη ARDF ή DADF.  

ΝΑΙ
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Β10

Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα 
προεπιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων με 
προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων έως 
999 τουλάχιστον.

ΝΑΙ

Β11

Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
σμίκρυνσης μεγέθυνσης εύρους από 50% έως 
200% ή άλλο μεγαλύτερο εύρος, με 
δυνατότητα αυξομείωσης.

ΝΑΙ

Β12

Το μηχάνημα πρέπει να τροφοδοτείται με 
χαρτί: α) με βοηθητικό δίσκο συστήματος 
χειροκίνητης τροφοδοσίας Βy pass 
τουλάχιστον 50 φύλλων και β) από 
τουλάχιστον 2 κασέτες, χωρητικότητας 250 
φύλλων τουλάχιστον η κάθε μία, από τις 
οποίες μία τουλάχιστον θα δέχεται όλα τα 
είδη χαρτιού των ζητούμενων διαστάσεων 
(έως και Α3) και θα έχει τη δυνατότητα 
διπλής εκτύπωσης – αντιγραφής.

ΝΑΙ

Β13

Μέσω των κασετών θα πρέπει να είναι 
δυνατή η φωτοαντιγραφή χαρτιού με βάρος 
από 60 έως 105 gr/m2 ή μεγαλύτερου εύρους. 
Στην περίπτωση του χειροκίνητου by pass να 
είναι δυνατή η φωτοαντιγραφή χαρτιού με 
βάρος από 60 έως 200 gr/m2 ή μεγαλύτερου 
εύρους.

ΝΑΙ

Β14

Το μηχάνημα πρέπει να έχει χρόνο 
προθέρμανσης μέχρι 30sec με χρόνο 
αντιγραφής πρώτου αντιγράφου μέχρι 7sec 
πλέον της προθέρμανσης. 

ΝΑΙ

Β15
Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης 
ενέργειας, όταν δε λειτουργεί (Energy save 
mode, sleep mode κλπ).

ΝΑΙ

Β16
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει γενικό 
μετρητή εξαψήφιο ή μεγαλύτερο.

ΝΑΙ

Β17
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης 
φωτεινότητας.

ΝΑΙ

Β18

Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει panel 
λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα 
απαραίτητα πλήκτρα - εικονίδια και φωτεινές
ενδείξεις, με απεικόνιση των σημείων 
εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων 
υλικών κλπ.

ΝΑΙ

Β19

Το μηχάνημα πρέπει να έχει μέγιστο κύκλο 
εργασιών (Max Duty Cycle) τουλάχιστον 
20.000 σελίδες μηνιαίως. Να υπάρχει 
σχετική παραπομπή στο τεχνικό φυλλάδιο 
του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ

Β20 Το μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE. ΝΑΙ
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Β21

Τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα του 
μηχανήματος θα πρέπει να ανακυκλώνονται. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική 
αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια, η 
τεκμηρίωση θα γίνεται με βεβαίωση είτε της 
κατασκευάστριας εταιρίας είτε του 
προσφέροντα.

ΝΑΙ

Β22

Επί πλέον δυνατότητες του μηχανήματος 
πέραν των προδιαγραφομένων να 
αναφερθούν.Διευκρινίζεται ότι με τη λέξη 
«δυνατότητες» νοούνται συστήματα και 
λειτουργίες του μηχανήματος που υπάρχουν 
ήδη στο προσφερόμενο μηχάνημα και η αξία
τους περιλαμβάνεται στην τιμή κτήσεως του 
μηχανήματος που έχει δοθεί στην 
οικονομική προσφορά 

(π.χ. γρηγορότερη τεχνολογία μνήμης RAM, 
σκληρός δίσκος, δυνατότητα ασύρματης ή 
άλλου είδους επιπλέον δικτύωσης, 
δυνατότητα εκτύπωσης μεγαλύτερου 
μεγέθους χαρτιού όπως SRA3, δυνατότητα 
διπλώματος κλπ.).

ΝΑΙ

Β23

Το μηχάνημα να προσφέρεται με την 
αντίστοιχη βάση του, κατασκευής του ιδίου 
εργοστασίου ή άλλου κατασκευαστή. Η βάση
αυτή θα είναι στιβαρής κατασκευής.

ΝΑΙ

Β24
Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης ή 
δυνατότητα άλλου τρόπου αναγνώρισης 
πρόσβασης π.χ. ID Card.

ΝΑΙ

Γ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γ1

Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει 
ισχύοντα πιστοποιητικά ISO 9001 και 
ΙSO14001, τα οποία υποβάλλονται με την  
προσφορά

ΝΑΙ

Γ2

Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται 
κατά την παράδοσή τους από εγχειρίδια 
εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική 
γλώσσα, καθώς και ένα σετ αναλωσίμων και 
μία δεσμίδα χαρτί Α4 500 φύλλων. Η δαπάνη 
του πρώτου αυτού σετ αναλωσίμων και του 
χαρτιού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΝΑΙ

Γ3
Τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται 
από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 
δύο ετών. 

Να αναφερθεί
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Γ4

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει 
δωρεάν δύο τουλάχιστον χειριστές - 
υπαλλήλους κατά την εγκατάσταση. Η 
εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την 
εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος, η
οποία θα συνδυάζεται με όλες τις 
παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την
άρση παρουσιαζομένων δυσλειτουργιών, 
όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η 
εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την 
αντικατάσταση αναλωσίμων.

ΝΑΙ

Γ5

Να αναφερθεί η παραγωγική δυνατότητα 
των αναλωσίμων η οποία θα πιστοποιείται 
με σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή 
τους και θα περιλαμβάνεται στην τεχνική 
προσφορά. 

Να αναφερθεί

Γ6

Σχετικά με τη συντήρηση των μηχανημάτων,
ο προμηθευτής πρέπει μαζί με την  
προσφορά να υποβάλει κατάσταση 
αντιπροσώπου και συνεργατών και να 
δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική 
υποδομή της εταιρείας. 

ΝΑΙ

Γ7

Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι 
αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας 
εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη 
εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση 
αντ' αυτού, σε περίπτωση που πάψει να 
υφίσταται ως εταιρεία.

ΝΑΙ

Γ8

Η πληρωμή των αναλωσίμων υλικών γίνεται 
μετά την παραλαβή από τους τελικούς 
χρήστες για οποιαδήποτε ποσότητα, στην 
τιμή που η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύτηκε με
την προσφορά της.

ΝΑΙ

Γ9

Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή 
του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν 
λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες 
να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο 
που να λειτουργεί κανονικά.

ΝΑΙ

Γ10

Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες, 
που θα παρουσιαστούν και δε θα οφείλονται 
σε κακή χρήση του μηχανήματος και να 
αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση 
ελαττωματικά ή κακής ποιότητας 
εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση της 
οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά 
του μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον 
ανάδοχο.

ΝΑΙ
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Γ11

Οι  προσφορές θα συνοδεύονται με δήλωση 
των προμηθευτών ότι αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση σύναψης σύμβασης για τη 
συντήρηση των μηχανημάτων σύμφωνα 
πάντα με το κόστος και τα στοιχεία της 
προσφοράς τους.

ΝΑΙ

Γ12

Στην  προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο 
χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη διακήρυξη.

Να αναφερθεί

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή & σφραγίδα)

ΑΔΑ: Ω7ΘΓ4691Ω2-ΩΑΤ





 

                                             ΠΙΝΑΚΑΣ   ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΗΧΑΝ. Δ/ΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΝΣ  ΣΕΡΡΩΝ 1(ΤΥΠΟΥ Ι) ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ  158/62125-
ΣΕΡΡΕΣ

2321038401

ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ 1(ΤΥΠΟΥ ΙΙ) 6 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ-
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ /62100-

ΣΕΡΡΕΣ

2321051713

ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ 1(ΤΥΠΟΥ Ι) Τ. ΚΟΝΔΥΛΗ &
ΤΥΡΟΛΟΗΣ /67100-

ΞΑΝΘΗ

2541029777

ΚΠΑ2
ΧΡΥΣ/ΛΗΣ

1(ΤΥΠΟΥ Ι) ΖΑΓΟΡΙΟΥ 16/64200-
ΧΡΥΣ/ΛΗ

2591025001

ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 1(ΤΥΠΟΥ Ι) 7 ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ-
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ-69100

2521081162

ΣΥΝΟΛΟ 05

ΑΔΑ: Ω7ΘΓ4691Ω2-ΩΑΤ





ΠΡΟΣ
ΟΑΕΔ ΠΔ.ΑΝΑΤΟΛ ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2-ΚΑΒΑΛΑ-65201
ΤΗΛ:2510451014
ΦΑΞ: 2510229060
EMAIL: prokav  @  oaed  .  gr

                         
                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ     ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚ
Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΤΥΠΟΥ Ι  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΟΥ ΟΑΕΔ

4

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚ
Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΤΥΠΟΥ ΙΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΟΥ ΟΑΕΔ

1

Η πληρωμή θα είναι με πίστωση και με τις νόμιμες κρατήσεις.

Η πληρωμή θα γίνει από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης , μετά την οριστική παραλαβή των μηχανημάτων και την 
εγκατάστασή τους στις κατά τόπους Υπηρεσίες , με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών (τιμολόγια) που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής και τα 
πρακτικά παραλαβής των υφιστάμενων ανά Υπηρεσία  επιτροπών παραλαβής.
Στην προσφερόμενη τιμή συνυπολογίζονται όλα τα έξοδα των μεταφορικών 
συμπεριλαμβανομένων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
                                                                        Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                     ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ

mailto:prokav@oaed.gr
ΑΔΑ: Ω7ΘΓ4691Ω2-ΩΑΤ
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