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ΘΕΜΑ:   “Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια  
         Φωτοτυπικού Πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κής Δ/νσης
Ηπείρου”

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια ενός
Φωτοτυπικού  Πολυμηχανήματος  σύμφωνα  με  τις  συνημμένες  στην  παρούσα  τεχνικές
προδιαγραφές. 
Αρμόδιοι για πληροφορίες στα τεχνικά θέματα, ο κος Αντωνίου Ιωάννης και η κα Σταρίδα
Αικατερίνη .(Τηλ.επικοινωνίας :2651370322-70323)

 Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 3.500,00€
      αναλυόμενη ανά είδος (   CPV  ) ως κάτωθι  :

1) Φωτοτυπικό Πολυμηχάνημα CPV: 30121200-5, Ποσότητα: 1, Ποσό: 3.500,00, ΚΑΕ:
    7124

 Η κατάθεση των σφραγισμένων  προσφορών πρέπει να γίνει έως και την 24η
Μαϊου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ στην έδρα της Υπηρεσίας μας, Περ/κή Δ/νση
Ηπείρου  ,  3ο  χλμ  Ε.Ο  Ιωαννίνων  Αθηνών.(Στο  κτίριο  των  Σχολών  της  Δ.ΥΠ.Α (πρώην
ΟΑΕΔ)).

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

 Η πληρωμή θα είναι ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ
3) Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής
4) Στην προσφορά επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται  ο τρόπος πληρωμής, 
        - Πληρωμή άπαξ, κατά την ολοκλήρωση της παράδοσης της προμήθειας.

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  29  του  Ν.  4782/2021,  πριν  την  κατακύρωση  της
ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας  ο προσωρινός  μειοδότης πρέπει  να προσκομίσει  στην
Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης:

Α) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου,

Ιωάννινα: 17 /05/2022        
Αρ. Πρωτ.: 343602   





ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου,
περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)
Γ) Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα 

      

                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Π.Δ.ΗΠΕΙΡΟΥ 
  

      
                                                                              ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ





                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 θα  είναι  τελευταία  μοντέλα  στην  κατηγορία  τους  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της
προσφοράς,  καινούργια  ως  προς  όλα  τα  μέρη  τους  (όχι  μεταχειρισμένα  ή  από
ανακατασκευή).

 θα είναι ψηφιακό με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου και του firmware
του όχι πριν από δύο (2) έτη.

 Όλα τα προσφερόμενα μοντέλα θα είναι τεχνολογίας  LASER ή  LED όπως αναλυτικά
περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης.

 θα έχουν πιστοποίηση CE και πιστοποίηση Energy Star (ή ισοδύναμες).

 η  εκτύπωση  θα  είναι  υψηλής  ποιότητας,  η  κατασκευή  και  λειτουργία  τους  θα  είναι
σύμφωνη  με  τα  διεθνή  standards  όσον  αφορά  το  θόρυβο,  την  ασφαλή  αποθήκευση
κατάλοιπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής
του τυμπάνου κτλ.

 θα διαθέτουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δε λειτουργούν.

 θα διαθέτουν οθόνη αφής λειτουργίας και χειρισμού, με ελληνικό μενού και με όλα τα
απαραίτητα πλήκτρα και τις φωτεινές ενδείξεις, με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής
χαρτιού, έλλειψης γραφίτη κτλ.

 θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου απομακρυσμένα.

 θα έχουν δυνατότητα λειτουργίας ως δικτυακές εκτυπωτικές συσκευές.

 θα διαθέτουν σύνδεση Ethernet 100/1000 & USB 2.0 

 Θα υποστηρίζουν λειτουργικό σύστημα Windows (7, 8, 8.1, 10, Server 2012-R2 & 2016),
Mac OS (X 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10, 11), Citrix, Linux, Unix
και νεότερες εκδόσεις αυτών. Δυνατότητα υποστήριξης παλαιότερων εκδόσεων Windows.

 θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης Active Directory.

 θα είναι επιδαπέδια και θα διαθέτουν εργοστασιακή τροχήλατη βάση

 θα παραδοθούν με τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι
απολύτως ασφαλής, στερεή και κατάλληλη για τη μεταφορά τους.

 Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας,  η
οποία πρέπει  να εξασφαλίζει  την ασφαλή μεταφορά των πολυμηχανημάτων μέχρι  τον
τόπο προορισμού και τον χώρο εγκατάστασης αυτών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας, αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής.
Τελευταίο κυκλοφορούν μοντέλο της σειράς του, με τουλάχιστον ένα έτος από
το πρώτο έτος κυκλοφορίας του (έτος κατασκευής τα τελευταία δύο χρόνια) και
να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (Κατάσταση End of Life). 

Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής
ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, με την οποία θα βεβαιώνεται
το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί
στην αγορά.

ΝΑΙ

2.
Λειτουργίες  μηχανήματος:  ασπρόμαυρη  εκτύπωση,  έγχρωμη  σάρωση,  με
ενσωματωμένη κάρτα δικτύου

NAI

3. Χρόνος ζωής μηχανήματος ≥5 χρόνια ή
3.000.000

εκτυπώσεις  με





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

προτεινόμενο
μηνιαίο  αριθμό

εκτυπώσεων
>50.000

4. Το μοντέλο να είναι κατασκευαστή με ISO 9001 και ISO 14001 ή ισοδύναμο ΝΑΙ

5. Τεχνολογία Laser ή LED ΝΑΙ

6. Κατασκευαστής και Μοντέλο
ΝΑΙ και να
αναφερθεί

7.
Η μηχανή εκτύπωσης απαιτείται να είναι ενιαίο σύστημα και να μην αποτελεί
προϊόν σύζευξης παράλληλων εξωτερικών εκτυπωτικών μηχανών χαμηλότερης
ταχύτητας εκτύπωσης.

ΝΑΙ

8. Μέγεθος χαρτιού: Α3 – A6 ΝΑΙ

9. Ασπρόμαυρη εκτύπωση και αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. ΝΑΙ

10. Εκτύπωση μέσω κωδικού ανά χρήστη ΝΑΙ

11. Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4) ≥35 ppm

12. Ταχύτητα αντιγραφής Α4 μονής όψης ≥35 ppm

13. Ταχύτητα αντιγραφής Α4 διπλής όψης ≥50 ppm

14. Ανάλυση εκτύπωσης υψηλής ποιότητας ≥1200 x 1200 dpi 

15. Γλώσσες εκτύπωσης PCL5, PCL6  Postscript 3 (PS3), XPS ΝΑΙ

16. Εκτύπωση από USB ΝΑΙ

17. Έγχρωμη σάρωση, απλής και διπλής όψεως, ένα πέρασμα- διπλή σάρωση. ΝΑΙ

18. Ανάλυση σάρωσης ≥600x600dpi

19. Ταχύτητα σάρωσης μονής σελίδας Α4, ασπρόμαυρο-έγχρωμο ≥70 ppm 

20. Ταχύτητα σάρωσης διπλής σελίδας Α4, ασπρόμαυρο-έγχρωμο ≥120 ppm

21.
Δυνατότητα σάρωσης σε SMΒ, email, FTP και υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
σάρωσης: TIFF, JPEG, PDF

ΝΑΙ

22.
Ασπρόμαυρη φωτοαντιγραφή με  σύστημα αντιγραφής ένα πέρασμα –  διπλή
σάρωση 

NAI

23. Ανάλυση αντιγραφής υψηλής ποιότητας ≥600 x 600 dpi 

24.
Πληκτρολόγιο (ή οθόνη αφής τουλάχιστον 9’’)   τουλάχιστον 10 πλήκτρων με
προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον.

ΝΑΙ

25. Σύστημα φωτοαντιγραφής από βιβλία ΝΑΙ

26. Μνήμη μηχανήματος  ≥ 2GΒ

27. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου με δυνατότητα Κρυπτογράφησης δεδομένων ≥ 250GB

28. Επεξεργαστής dual core ≥1,00GHz





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

29.
Μέγιστος  μηνιαίος  κύκλος  εργασιών  ή  μέγιστη  μηνιαία  παραγωγή  (Monthly
Duty Cycle), με βεβαίωση κατασκευαστή

≥ 120.000
σελίδες

30. Χρόνος προθέρμανσης  ≤ 60sec

31. Χρόνος αντιγραφής πρώτου αντιγράφου πλέον της προθέρμανσης ≤ 6sec

32. Αυτόματη τροφοδοσία πρωτοτύπων (εύρος βάρος χαρτιού 52– 220γρ) ≥100 φύλλα

33.
Τροφοδοσία χαρτιού: 2 (δύο) κασέτες τουλάχιστον 500 σελίδες Α4 έκαστη, με
μία κασέτα έως και Α3.

ΝΑΙ

34. Συνολική Χωρητικότητα Τροφοδοσίας χαρτιού βασικής έκδοσης ≥ 600 φύλλων

35.
Λειτουργία  αυτόματης  εναλλαγής  (Auto  Tray  Switching)  των  δίσκων
τροφοδοσίας χαρτιού,  χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του χειριστή 

ΝΑΙ

36.
Σύστημα χειροκίνητης τροφοδοσίας Βy pass ή Τρίτη κασέτα, η οποία να μπορεί
να  χρησιμοποιηθεί  και  για  τροφοδοσία  ειδικών  φύλλων  (διαφάνειες,
αυτοκόλλητες ετικέτες, χοντρό χαρτί κλπ.) 

≥ 50 φύλλα

37. Αυτόματη επιλογή κασέτας (APS) και λόγου αναπαραγωγής (AMS). ΝΑΙ

38.
Έγχρωμη  οθόνη  αφής  με  φωτεινές  ενδείξεις  (εμπλοκή  χαρτιού,  έλλειψη
αναλώσιμων  υλικών,  κλπ)  στην  ελληνική  γλώσσα,  ευανάγνωστα  στοιχεία  ή
αντίστοιχες ρυθμίσεις μεγέθυνσης για χρήση από άτομα περιορισμένης όρασης.

≥ 9΄΄  

39. Σύστημα σμίκρυνσης μεγέθυνσης
25%- 400% (βήμα

1%)

40. Μετρητής σελίδων εξαψήφιος ή μεγαλύτερος ΝΑΙ

41.
Θύρα Ethernet 10/100/1000TX για δικτυακή σύνδεση & ασύρματο δίκτυο (ΙΕΕΕ
802.11 b/g/n) .

NAI

42. Ρεύμα τροφοδοσίας 220V/50Ηz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης. NAI

43. Σελιδοποίηση εγγράφων (finisher) με ενσωματωμένο μηχανισμό συρραφής ΝΑΙ

44. Bάση στιβαρής κατασκευής του ιδίου εργοστασίου. ΝΑΙ

45.
Να  αναφερθεί  η  εγγυημένη  τιμή  μέγιστου  θορύβου  σε  πλήρη  λειτουργία
(declared A- weighted sound power LwAD) σε dB(A).  

ΝΑΙ και να
αναφερθεί

46.
Ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο  software OCR για την επεξεργασία των αρχείων
απευθείας σε μορφή Word.

NAI

47.

Λειτουργικό σύστημα Windows (7, 8, 8.1, 10, Server 2012-R2 & 2016), Mac OS (X
10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10, 11),  Citrix,  Linux,  Unix και
νεότερες  εκδόσεις  αυτών.  Δυνατότητα  υποστήριξης  παλαιότερων  εκδόσεων
Windows.

ΝΑΙ

48. Σήμανση CE με τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης. ΝΑΙ

49. Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS. ΝΑΙ 

50. Σύστημα  εξοικονόμησης  ενέργειας  σύμφωνα  με  τουλάχιστον  ένα  από  τα
πρότυπα: Energy Star, Blue Angel, ή NordicSwan. 

ΝΑΙ και να
αναφερθεί





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να  αναφερθεί  η  Τυπική  Εβδομαδιαία  Κατανάλωση  Ενέργειας
(TotalEnergyConsumption, TEC) σε kWh/εβδομάδα.

51.

Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, Waste
Electrical  and  Electronic  Equipment  (WEEE)],  (Ν.2939/2001,  ΚΥΑ
23615/651/Ε.103,  Οδηγία  2002/96/Ε.C.)  και  να  καταθέσει  με  την  τεχνική
προσφορά του τη σχετική βεβαίωση. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν
είναι  εγγεγραμμένος  στο  ανωτέρω  σύστημα  ως  παραγωγός,  αλλά  είναι
διανομέας  (διακινητής)  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  (ΗΗΕ),  τότε
στην  τεχνική του προσφορά δηλώνει  ποιος  είναι  ο  παραγωγός των  ΗΗΕ και
καταθέτει  τη  σχετική  βεβαίωση συμμετοχής  του  παραγωγού σε  εγκεκριμένο
σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ.

ΝΑΙ
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