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Κατόπιν της υπ' αριθμ. 5210/2017 (ΑΔΑ: 6Λ8Σ46ΨΧΥΙ-Υ0Λ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., το Εφετείο Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους
προμηθευτές του είδους, να υποβάλλουν προσφορές, υπ' όψιν της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και γνωμοδότησης, του Εφετείου Θεσσαλονίκης,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 118 του Ν.
4412/16, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού
Μηχανήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης» (CPV30121200-5), συνολικού προϋπολογισμού
#6.500,00# ευρώ, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Χρόνος Υποβολής Προσφορών:
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών τους θα πρέπει να προσκομίσουν έως και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα
15.00 π.μ.. στο γραφείο 454 του Εφετείου Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 3-5, Τ.Κ. 54626, 4ος

ορφ.) τις προσφορές τους μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, όπως αυτά αναφέρονται στην
παρούσα πρόσκληση.

Πληροφορίες
Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο του Ειδικού Γρφ.
του Εφετείου Θεσ/νίκης (Πέτρος Κοταμανίδης, Νικόλαος Κασίμης).

Υποβολή Προσφορών
Η προσφορά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό του, ή
ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση.
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής ουδεµία ευθύνη φέρει η Υπηρεσία για τον
χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα (λαμβανομένης υπ’
όψιν της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της μεταφορικής εταιρείας), είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
Η υποβολή προσφοράς, τεκμαίρει την πλήρη γνώση και την απόλυτη συμφωνία του
προσφέροντος με όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας.

Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. στο γραφείο 454, 4ος όροφος του Εφετείου Θεσσαλονίκης) και όσοι επιθυµούν να
λάβουν µέρος πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο µέχρι
τις 12-6-2017, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.µ., στο κατάστημα του Εφετείου
Θεσσαλονίκης, γραφείο 454, στους κκ. Πέτρο Κοταμανίδη και Παναγιώτα Κολιούση, τηλ. 2310
507454 και φαξ 2310 507452.

Κατάρτιση Προσφορών
Α) Η προσφορά, η οποία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, υποβάλλεται στην ελληνική
γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε
σφραγισμένο ΦΑΚΕΛΟ.
Β) Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Βα) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
Ββ) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία
(«ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
Βγ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Βδ) Τα στοιχεία του αποστολέα.
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Γ) Περιεχόμενα του Φακέλου της Προσφοράς :
Μέσα στον ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς, που θα φέρει τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου,
τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ήτοι:
 οικονομική προσφορά :

- Πέραν της τελικής τιμής του προσφερομένου μοντέλου , θα πρέπει να περιγράφονται
αναλυτικά στην οικονομική προσφορά και σε ξεχωριστή στήλη με τις τρέχουσες τιμές,
όλα τα αναλώσιμα υλικά που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του μηχανήματος.
- Να διευκρινίζει οπωσδήποτε σε χωριστή στήλη με τιμή, τυχόν αναλώσιμα υλικά που
αποτελούν αποκλειστικότητα του κατασκευαστή & δεσμεύουν τις επιλογές του φορέα.
- Τα παραπάνω ισχύουν για το υπό προμήθεια είδος, είτε αποτελεί αυτόνομη
λειτουργική μονάδα, είτε συγκροτείται ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο διαφορετικών
επιμέρους τμημάτων.

 τεχνική προσφορά συνοδευόμενη από
- φύλλο συμμόρφωσης με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και
- prospectus του κατασκευαστή για το προσφερόμενο είδος και
- υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, όπως στο υπόδειγμα.

Δ) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής ανάθεσης,
αξιολόγησης, παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του Εφετείου Θεσσαλονίκης στις
13-6-2017 ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο 454.
Ε) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σημειώνεται ότι οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα, παράτυπες διορθώσεις,
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ., η δε αρµόδια επιτροπή θα πρέπει, κατά τον έλεγχο,
να µονογράψει τις τυχόν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά να επιβεβαιώσει ότι αυτές
έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.

Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες
από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την
λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Κριτήριο Αξιολόγησης
Εφ’ όσον από το φύλλο συμμόρφωσης που θα υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
διαπιστώνεται η πλήρης συμφωνία με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και δεν
προκύπτει κάποιος λόγος αποκλεισμού των αρθ. 73 και 74 του Ν.4412/16 από την
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, η τιµή του είδους, χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί
υπόψη για την σύγκριση των προσφορών και την ανάδειξη του μειοδότη.

Τιμή Προσφορών
Οι τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνουν α) όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους κ.λ.π.), οι
οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι
οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,   η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση λανθασμένου αριθμητικού
υπολογισμού, ισχύει η τιμή που είναι συμφερότερη για την Υπηρεσία.
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Δικαίωμα Ματαίωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή, κατά το άρθ. 106 του Ν. 4412/16 διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν
σχετικής εισήγησης του Φορέα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο:
Α. Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επανάληψή της με
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της παρούσας.
Γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και να προσφύγει
στη διαδικασία των άρθ. 29 ή 32 του ανωτέρω νόμου, εφόσον, στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

Τρόπος Πληρωμής
Μετά τη σύνταξη του σχετικού οριστικού πρωτοκόλλου αυτοδίκαιας παράδοσης - καλής
λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή, θα συγκεντρωθούν από το Ειδικό Γραφείο του
Εφετείου Θεσ/νίκης όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής σύμφωνα με το αρθ.
200 του Ν. 4412/16 και θα αποσταλούν σε εύλογο χρόνο, στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Επίσης, σε βάρος του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση του νόμιμου φόρου
εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 55  του
Ν. 2238/94.
Το τιµολόγιο του προμηθευτή, εκδίδεται στο όνομα του ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, Μεσογείων 96,ΤΚ 11527, Αθήνα,ΑΦΜ: 090016762,Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’
Αθηνών και υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που τον βαραίνουν αποκλειστικά.

Διευκρινίσεις
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να της τα
παρέχουν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ)
Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές
προδιαγραφές και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Ωστόσο, τυχόν αποκλίσεις που θα κριθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως «μη ουσιώδεις»,
μπορούν να επιτρέψουν στον συμμετέχοντα, κατά την κρίση της Επιτροπής, να συμμετέχει στη
συνέχιση της διαδικασίας.
Κάθε συμμετέχων, μαζί με την προσφορά του, υποβάλλει και το «φύλλο συμμόρφωσης» το
οποίο συντάσσει ο ίδιος με δική του ευθύνη, απαντώντας «ΝΑΙ / ΟΧΙ» ή πάντως με πληρότητα
και σαφήνεια σε κάθε μία από τις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις, υποδεικνύοντας και τις
αντίστοιχες παραπομπές στο prospectus του κατασκευαστή [σε τυχόν περίπτωση αρνητικής
απάντησης, ο συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει τις κατά την κρίση του απαραίτητες
διευκρινίσεις].
1. Περιγραφή απαιτούμενου Είδους : Επιδάπεδο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ψηφιακής
τεχνολογίας (μία σάρωση, πολλές εκτυπώσεις), για διαστάσεις χαρτιού Α5-Α3, μεγάλης
αξιοπιστίας για αδιάλειπτη χρήση, καινούργιο, αμεταχείριστο (όχι ανακατασκευασμένο),
ψηφιακό με σύστημα εκτύπωσης Laser. Και θα συνοδεύεται επίσης από κατάλληλη
εργοστασιακή βάση η οποία θα είναι στιβαρής κατασκευής, καλαίσθητη, τροχήλατη. Είναι
απαραίτητο η κατασκευή της βάσης να είναι του ίδιου εργοστασίου. .
2. Πιστοποιήσεις κατά CE : Να διαθέτει αποδεδειγμένα πιστοποίηση CE ώστε να ικανοποιούνται
οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει
σήμερα) & να πληρεί τα standards, όσον αφορά τον θόρυβο, το περιβάλλον, την αποδοτική
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χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν είναι σε
κατάσταση αναμονής) , την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή
επικίνδυνων ακτινοβολιών & τα υλικά κατασκευής τύμπανου. Να αναφερθεί εάν απαιτούνται
ιδιαίτερες συνθήκες για το περιβάλλον του χώρου εγκατάστασης & λειτουργίας, να έχει εγγύηση
και δωρεάν συντήρηση για τουλάχιστον 12 μήνες.
3. Eπικαιρότητα του προσφερόμενου μοντέλου : Με δήλωση του κατασκευαστή να βεβαιώνεται
απαραίτητα, ότι το προσφερόμενο είδος βρίσκεται κανονικά σε παραγωγή και είναι το τελευταίο
μοντέλο της σειράς του, που κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά κατά την ημερομηνία της
δημοσίευσης της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρονται
απαραίτητα, το έτος παραγωγής και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του μηχανήματος.
4. Υλικό Τεκμηρίωσης : Η Τεχνική Προσφορά, θα έχει πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική
γλώσσα, όλων των στοιχείων του προσφερομένου μηχανήματος. Θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο
με οδηγίες χρήσεως και συντήρησης υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, (με πιστή απόδοση
του πρωτότυπου κειμένου). Εφόσον το υπό προμήθεια είδος, συγκροτείται ως ενιαίο σύνολο
διαφορετικών μηχανημάτων, τα παραπάνω ισχύουν για την κάθε επιμέρους μονάδα χωριστά.
Θα δοθούν επίσης πλήρη στοιχεία εργοστασίου κατασκευής & χώρας προέλευσης, και της
μόνιμης έδρας του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
Η Τεχν. Προσφ. θα συνοδεύεται από Ένα τουλάχιστον Πρωτότυπο Prospectus του
κατασκευαστικού οίκου, για κάθε προσφερόμενο τύπο μηχανήματος, συστήματος ή
πρόσθετου εξοπλισμού (εφόσον αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύνολο).
5. Στοιχεία προτίμησης έναντι ανταγωνισμού : Tυχόν στοιχεία του μηχανήματος, τα οποία
θεωρούνται ποιοτικά ανώτερα από τα δεδομένα των τεχνικών προδιαγραφών ή στοιχεία που
αναβαθμίζουν το προσφερόμενο είδος (εξαρτήματα, περιφερειακά, hardware, software κ.λ.π.),
θα περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά και θα   αναφέρονται χωριστά με
οικονομικά στοιχεία στην αντίστοιχη προσφορά.
6. Πιστοποιήσεις Ποιότητας : Θα προσκομισθούν από τον προσφέροντα μαζί με την τεχνική του
προσφορά και πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή για τον προτεινόμενο εξοπλισμό και
συγκεκριμένα : ISO9001:2008 & ISO 14001:2004 του προμηθευτή για την ελληνική αγορά (ή
βεβαίωση ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7. Η τροφοδοσία του μηχανήματος (ή συστήματος ως ενιαίου συνόλου) θα γίνεται μέσω
γειωμένου και ασφαλούς ρευματολήπτη (σούκο), με τάση δικτύου 220 Volt, 50~60 Hz, χωρίς
ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.
8 Να έχει εύκολη πρόσβαση στο δοχείο γραφίτη
9. Ταχύτητα εκτύπωσης (copy speed) περίπου 55 φωτοαντιγράφων Α4 /λεπτό
10. Δυνατότητα μέγιστης παραγωγικής ικανότητας (maximum monthly volume) 60.000
φωτοαντίγραφων το μήνα, με επιβεβαίωση του κατασκευαστή.
11. Χρόνος εκκίνησης (προθερμανση) της μηχανής από θέση sleep mode ≤35΄΄
δευτερολέπτων και χρόνος εκτύπωσης πρώτου φωτοαντιγράφου στα 5΄΄ δευτερόλεπτα περίπου.
12. Φωτοαντιγραφική ανάλυση (copy resolution) τουλάχιστον 1200Χ1200 dpi στη ζητούμενη
ταχύτητα παραγωγής .
13. Φωτεινότητα (halftone) τουλάχιστον σε 256 διαβαθμίσεις του γκρι.
14. Να διαθέτει σταθερή πλάκα αντιγραφής για πρωτότυπα (κοινό χαρτί, διαφάνειες, βιβλία)
διαστάσεων Α5 έως Α3.
15. Να διαθέτει bypass τουλάχιστον 100 φύλλων χαρτιού και να διαθέτει επίσης, αυτόματο
τροφοδότη- με ένα πέρασμα, με χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλων χαρτιού.
16. Να δέχεται χαρτιά βάρους 60~200gr/m2 από τα βασικά συρτάρια τροφοδοσίας
17. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επιλογής χαρτιού, ανάλογα με το πρωτότυπο.
18. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (duplex unit) και σάρωση με ένα
πέρασμα.
19. Να φέρει μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής , υψηλής ευκρίνειας, με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα
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και φωτεινές ενδείξεις λειτουργιών, απεικόνισης στοιχείων εμπλοκής χαρτιού, έλλειψης
αναλωσίμων υλικών κλπ. και πρακτικό μενού ελέγχου, προγραμματισμού, ρυθμίσεων &
λειτουργιών, στην Ελληνική γλώσσα.
19. Να έχει δυνατότητα σμίκρυνσης/μεγέθυνσης (zoom) 25%~400%
20. Να διαθέτει σύστημα υψηλής αντίθεσης (contrast) με αυτόματη & χειροκίνητη ρύθμιση
φωτεινότητας.
21. Να διαθέτει ψηφιακό μετρητή αντιγράφων (counter), με πρακτική ευκολία ελέγχου από τον
χρήστη.
22. Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Saver Mode) όταν δε λειτουργεί.
23. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας.
24. Να έχει πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων, για προεπιλογή τουλάχιστον έως 999
πολλαπλών φωτοαντιγράφων.
25. Να έχει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων, σύνδεσης με Η/Υ και μελλοντικής
αναβάθμισης. Να έχει επίσης δυνατότητα τουλάχιστον ενσύρματης δικτύωσης. Το μηχάνημα θα
πρέπει να παραδοθεί από τον προμηθευτή σε πλήρη λειτουργία και παραμετροποιημένο για
την απ’ ευθείας χρήση του στο δίκτυο της Υπηρεσίας.
26. Να διαθέτει φωτοαντιγραφική μνήμη RAM τουλάχιστον 3 GB και standard σκληρό δίσκο
250GB περίπου. Ο επεξεργαστής να είναι να είναι τουλάχιστον dual core στα 1,2 Ghz.
27. Να είναι απολύτως συνεργάσιμο με τα Λειτουργικά συστήματα: Windows 10 / Windows 8 / 7
/ Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003
28. Να έχει τη δυνατότητα βιβλιοδεσίας κατ’ επιλογή των χρηστών.
29. Να πραγματοποιεί κατ’ επιλογήν έγχρωμες σαρώσεις και από επίπεδη επιφάνεια

Διευκρινίζεται ότι :  Η λέξη «δυνατότητα», σε όλες τις παραπάνω απαιτήσεις, εννοεί τα
συστήματα και τις λειτουργίες που υπάρχουν στο προσφερόμενο μηχάνημα και η αξία τους
περιλαμβάνεται ήδη στην προσφερόμενη τιμή κτήσης.

Αντίγραφο της παρούσας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται από τα γραφεία που
αναφέρονται αμέσως πιο πάνω, καθώς και από την ιστοσελίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης
www.efeteio-thess.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αντώνιος Τσαλαπόρτας
ΠρόεδροςΕφετών
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86

Ο κάτωθι υπογράφων ………………………………………. δηλώνω υπεύθυνα, ως

………………………………………………..(αναγράφεται η ιδιότητα υπογράφοντος)
της εταιρείας

…………………………………………………………………. (αναγράφονται αναλυτικά η επωνυμία, η διεύθυνση,
το Α.Φ.Μ. εταιρίας), την οποία εκπροσωπώ, ότι:

1. Δεν εμπίπτω εγώ προσωπικά είτε η εταιρεία την οποία νομίμως εκπροσωπώ σε καμία
από τις περί αποκλεισμού διατάξεις των αρθ. 73 και 74 του Ν. 4412/16 και

2. Εφ’ όσον ανακηρυχθεί μειοδότρια η ανωτέρω εταιρεία την οποία νομίμως εκπροσωπώ,
πρόκειται να προσκομίσουμε εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης
ανάθεσης σε μας :
α) αντίγραφο ποινικού μητρώου του προσώπου/ προσώπων που υποχρεούνται, κατά τους
ορισμούς των διατάξεων του αρθ. 73 παρ.1 στοιχ. αα και ββ του Ν. 4412/16 και
β) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας της προμηθεύτριας εταιρείας, με
ημερομηνία όσο το δυνατόν πιο πρόσφατη σε σχέση με την απόφαση ανάθεσης της προμήθειας
στην εταιρεία μας.

Θεσσαλονίκη …………………… 201..

Ο Υπευθύνως Δηλών

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο:
Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας



1

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Περιγραφή απαιτούμενου
Είδους : Επιδαπέδιο
φωτοαντιγραφικό μηχάνημα
ψηφιακής τεχνολογίας (μία
σάρωση, πολλές εκτυπώσεις), για
διαστάσεις χαρτιού Α5-Α3, μεγάλης
αξιοπιστίας για αδιάλειπτη χρήση,
καινούργιο, αμεταχείριστο (όχι
ανακατασκευασμένο), ψηφιακό με
σύστημα εκτύπωσης Laser. Και θα
συνοδεύεται επίσης από κατάλληλη
εργοστασιακή βάση η οποία θα
είναι στιβαρής κατασκευής,
καλαίσθητη, τροχήλατη. Είναι
απαραίτητο η κατασκευή της βάσης
να είναι του ίδιου εργοστασίου.

2. Πιστοποιήσεις κατά CE : Να
διαθέτει αποδεδειγμένα
πιστοποίηση CE για να
ικανοποιούνται οι αντίστοιχες
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών
της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως
ισχύει σήμερα) & να πληρεί τα
standards, όσον αφορά τον θόρυβο,
το περιβάλλον, την αποδοτική
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (να
διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης
ενέργειας όταν είναι σε κατάσταση
αναμονής) , την ασφαλή
αποθήκευση καταλοίπων, τον
ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων
ακτινοβολιών & τα υλικά
κατασκευής τύμπανου. Να
αναφερθεί εάν απαιτούνται
ιδιαίτερες συνθήκες για το
περιβάλλον του χώρου
εγκατάστασης & λειτουργίας, να
έχει εγγύηση και δωρεάν
συντήρηση για τουλάχιστον 12
μήνες.
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3. Eπικαιρότητα του
προσφερόμενου μοντέλου : Με
δήλωση του κατασκευαστή να
βεβαιώνεται απαραίτητα, ότι το
προσφερόμενο είδος βρίσκεται
κανονικά σε παραγωγή και είναι το
τελευταίο μοντέλο της σειράς του,
που κυκλοφορεί στην Ελληνική
αγορά κατά την ημερομηνία της
δημοσίευσης της πρόσκλησης για
υποβολή προσφορών. Στην τεχνική
προσφορά θα αναφέρονται
απαραίτητα, το έτος παραγωγής και
το έτος πρώτης κυκλοφορίας του
μηχανήματος.

4. Υλικό Τεκμηρίωσης : Η Τεχνική
Προσφορά, θα έχει πλήρη τεχνική
περιγραφή στην ελληνική γλώσσα,
όλων των στοιχείων του
προσφερομένου μηχανήματος. Θα
συνοδεύεται από εγχειρίδιο με
οδηγίες χρήσεως και συντήρησης
υποχρεωτικά στην Ελληνική
γλώσσα, (με πιστή απόδοση του
πρωτότυπου κειμένου). Εφόσον το
υπό προμήθεια είδος, συγκροτείται
ως ενιαίο σύνολο διαφορετικών
μηχανημάτων, τα παραπάνω
ισχύουν για την κάθε επιμέρους
μονάδα χωριστά.
Θα δοθούν επίσης πλήρη στοιχεία
εργοστασίου κατασκευής & χώρας
προέλευσης, και της μόνιμης
έδρας του αντιπροσώπου του στην
Ελλάδα.
Η Τεχν. Προσφ. θα συνοδεύεται
από Ένα τουλάχιστον Πρωτότυπο
Prospectus του κατασκευαστικού
οίκου.
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5. Στοιχεία προτίμησης έναντι
ανταγωνισμού : Tυχόν στοιχεία του
μηχανήματος, τα  οποία
θεωρούνται  ποιοτικά ανώτερα
από τα δεδομένα των τεχνικών
προδιαγραφών ή στοιχεία που
αναβαθμίζουντο προσφερόμενο
είδος (εξαρτήματα, περιφερειακά,
hardware, software κ.λ.π.), θα
περιγράφονται αναλυτικά στην
τεχνική προσφορά και θα
αναφέρονται χωριστά με
οικονομικά στοιχεία στην
αντίστοιχη προσφορά.

6. Πιστοποιήσεις Ποιότητας : Θα
προσκομισθούν από τον
προσφέροντα μαζί με την τεχνική
του προσφορά και πιστοποιητικά
ISO του κατασκευαστή για τον
προτεινόμενο εξοπλισμό και
συγκεκριμένα : ISO9001:2008 &
ISO 14001:2004 του προμηθευτή
για την ελληνική αγορά (ή
βεβαίωση ότι η εταιρεία βρίσκεται
σε διαδικασία έκδοσης
πιστοποιητικού).

7. Η τροφοδοσία του μηχανήματος
(ή συστήματος ως ενιαίου συνόλου)
θα γίνεται μέσω γειωμένου και
ασφαλούς ρευματολήπτη (σούκο),
με τάση δικτύου 220 Volt, 50~60
Hz,χωρίς ανάγκη ειδικής

εγκατάστασης.
8 Να έχει εύκολη πρόσβαση στο
δοχείο γραφίτη
9. Ταχύτητα εκτύπωσης (copy
speed) περίπου 55
φωτοαντιγράφων  Α4 /λεπτό

10. Δυνατότητα μέγιστης
παραγωγικής ικανότητας (maximum
monthly volume) 60.000
φωτοαντίγραφων το μήνα, με
επιβεβαίωση του κατασκευαστή.
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11. Χρόνος εκκίνησης
(προθερμανση) της μηχανής από
θέση sleep  mode ≤35΄΄
δευτερολέπτων και χρόνος
εκτύπωσης πρώτου
φωτοαντιγράφου στα 5΄΄
δευτερόλεπτα περίπου
12. Φωτοαντιγραφική ανάλυση
(copy resolution) τουλάχιστον
1200Χ1200 dpi στη ζητούμενη
ταχύτητα παραγωγής .
13. Φωτεινότητα (halftone)
τουλάχιστον σε 256 διαβαθμίσεις
του γκρι.
14. Να διαθέτει σταθερή πλάκα
αντιγραφής για πρωτότυπα (κοινό
χαρτί, διαφάνειες, βιβλία)
διαστάσεων Α5 έως Α3.
15. Να διαθέτει bypass
τουλάχιστον 100 φύλλων χαρτιού
και να διαθέτει επίσης, αυτόματο
τροφοδότη –αναστροφέα διπλής
όψης, με χωρητικότητα
τουλάχιστον 100 φύλλων χαρτιού.
16. Να δέχεται χαρτιά βάρους
60~200gr/m2 από τα βασικά
συρτάρια τροφοδοσίας
17. Να έχει δυνατότητα αυτόματης
επιλογής χαρτιού, ανάλογα με το
πρωτότυπο.
18. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα
αντιγραφής διπλής όψης (duplex
unit) και σάρωση με ένα πέρασμα.
19. Να φέρει μεγάλη έγχρωμη
οθόνη αφής , υψηλής ευκρίνειας,
με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και
φωτεινές ενδείξεις λειτουργιών,
απεικόνισης στοιχείων εμπλοκής
χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων
υλικών κλπ. και πρακτικό μενού
ελέγχου, προγραμματισμού,
ρυθμίσεων & λειτουργιών, στην
Ελληνική γλώσσα.
19. Να έχει δυνατότητα
σμίκρυνσης/μεγέθυνσης (zoom)
25%~400%.
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20. Να διαθέτει σύστημα υψηλής
αντίθεσης (contrast) με αυτόματη &
χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας.
21. Να διαθέτει ψηφιακό μετρητή
αντιγράφων (counter), με πρακτική
ευκολία ελέγχου από τον χρήστη.
22. Να διαθέτει  σύστημα
εξοικονόμησης ενέργειας (Energy
Saver Mode) όταν δε λειτουργεί.
23. Να διαθέτει σύστημα
αυτόματης επιλογής κασέτας.
24. Να έχει πληκτρολόγιο 10
πλήκτρων, για προεπιλογή
τουλάχιστον έως 999 πολλαπλών
φωτοαντιγράφων.
25. Να έχει τη δυνατότητα
ψηφιοποίησης εγγράφων,
σύνδεσης με Η/Υ και μελλοντικής
αναβάθμισης. Να έχει επίσης
δυνατότητα τουλάχιστον
ενσύρματης δικτύωσης. Το
μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί
από τον προμηθευτή σε πλήρη
λειτουργία και παραμετροποιημένο
για την απ’ ευθείας χρήση του στο
δίκτυο της Υπηρεσίας.
26. Να διαθέτει  φωτοαντιγραφική
μνήμη  RAM τουλάχιστον 3 GB και
standard  σκληρό δίσκο 250GB
περίπου. Ο επεξεργαστής να είναι
να είναι τουλάχιστον dual core στα
1,2 Ghz.
27. Να είναι απολύτως συνεργάσιμο
με τα Λειτουργικά συστήματα:
Windows 10 / Windows
8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 /
2003
28. Να έχει τη δυνατότητα
βιβλιοδεσίας κατ’ επιλογή των
χρηστών.
29. Να πραγματοποιεί κατ’
επιλογήν έγχρωμες σαρώσεις και
από επίπεδη επιφάνεια.


