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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

      

        

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                  Αθήνα,   14/1/2014 

ΤΜΗΜΑ          : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       Αρ. πρωτ. 253 

 

ΘΕΜΑ: Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια τριών (3) 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 

 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί τρία 

(3) μηχανήματα  με τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα : 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό – Εκτυπωτής – Σαρωτής 
 

A/A Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 

Ελάχιστη αποδεκτή 
απαίτηση 

Παραπομπή σε 
τεχνικά φυλλάδια του 

κατασκευαστή 

Α.1 Να διαθέτει ξηρογραφικό σύστημα αντιγραφής, 
να είναι ψηφιακής τεχνολογίας με σύστημα 

εκτύπωσης laser. 

ΝΑΙ  

Α.2 Να είναι επιδαπέδιο με ενσωματωμένη 
εργοστασιακή βάση και ροδάκια μετακίνησης 

με φρένο. 

ΝΑΙ  

Α.3 Να διαθέτει σταθερή πλάκα αντιγραφής για 
πρωτότυπα (κοινό χαρτί, διαφάνειες, βιβλία) 

διαστάσεων από Α5 έως Α3. 

ΝΑΙ  

Α.4 Ταχύτητα φωτοαντιγραφής >=65 σελίδες Α4 το 
λεπτό 

 

Α.5 Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών >= 250.000 εκτυπώσεις  

Α.6 Η παραγωγική δυνατότητα να βεβαιώνεται 
από το κατασκευαστικό οίκο ή από το επίσημο 

prospectus των προϊόντων. 

ΝΑΙ  

Α.7 Να υπάρχει δυνατότητα στον χρήστη να 
βλέπει όλες τις εργασίες που υπάρχουν στην 
οθόνη του μηχανήματος (για φωτοαντιγραφή, 

εκτύπωση, και σάρωση). 

ΝΑΙ  



Πληροφορίες: Ασημίνα Βελλινιάτη ,Τηλ.: + 30 213-1306 369 , fax: + 30 213-1306480 ,e-mail: velliniati@ekdd.gr 

Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος 

 

A.8 Να υπάρχει δυνατότητα στον χρήστη να 
βλέπει όλες τις εργασίες και να τις προωθεί ή 
διαγράφει, ανάλογα με τις ανάγκες του (για 
φωτοαντιγραφή, εκτύπωση και σάρωση). 

ΝΑΙ  

Α.9 Ο χρήστης να μπορεί να σαρώνει στη μνήμη 
του μηχανήματος επόμενες εργασίες (job 
queue) ενώ εκτυπώνει τις προηγούμενες. 

ΝΑΙ  

Α.10 Ο χρόνος πρώτου αντιγράφου. <= 4sec  

Α.11 Χρόνος εκκίνησης της μηχανής  
(από sleep mode) 

<= 30sec  

Α.12 Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων 
διπλής όψης, ελάχιστης διάστασης Α5 και 

μέγιστης διάστασης Α3, φυσικής 
χωρητικότητας τουλάχιστον εκατόν πενήντα 

(150) φύλλων. 

ΝΑΙ  

Α.13  Η σάρωση στις σελίδες διπλής όψης να 
γίνεται με ένα πέρασμα (dual scan) 

ΝΑΙ  

Α.14 H ανάλυση παραγόμενων αντιγράφων να είναι 
τουλάχιστον 600 Χ 600dpi. 

ΝΑΙ  

Α.15 Μνήμη συστήματος. >= 2GB  

Α.16 Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) δίσκους 
τροφοδοσίας χαρτιού. 

ΝΑΙ  

Α.17 Οι δύο τουλάχιστον δίσκοι χαρτιού να 
ρυθμίζονται πλήρως για διαστάσεις χαρτιού 
Α5-Α3. 

ΝΑΙ  

Α.18 Συνολική χωρητικότητα χαρτιού στους δίσκους >= 4500 φύλλα  

Α.19 Το προϊόν να διαθέτει βοηθητικό δίσκο 
BYPASS φυσικής χωρητικότητας τουλάχιστον 

εκατό (100) φύλλων  

ΝΑΙ  

Α.20 Να διαθέτει σύστημα παραγωγής διαφανειών. 
 

ΝΑΙ  

Α.21 Να διαθέτει σύστημα προσωρινής διακοπής 
της τρέχουσας εργασίας (job interrupt). 

 

ΝΑΙ  

Α.22 Να διαθέτει απεριόριστη ηλεκτρονική 
σελιδοποίηση  κατά την έξοδο με 

χωρητικότητα 2.000 φύλλα τουλάχιστον. 

ΝΑΙ  

Α.23 Να διαθέτει αυτόματη συρραφή. >= 50 φύλλων  

Α.24 Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εναλλαγής 
δίσκων χαρτιού  και φόρτωσης χαρτιού κατά 

τη λειτουργία. 

ΝΑΙ  

Α.25 Να διαθέτει προεπιλογή 1-9.999 συνεχόμενων 
αντιγράφων. 

ΝΑΙ  

Α.26 Να διαθέτει σμίκρυνση-μεγέθυνση 25-400% με 
βήμα αύξησης 1% και να έχει τουλάχιστον 
τέσσερις (4) προκαθορισμένες κλίμακες. 

ΝΑΙ  

Α.27 Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής 
χαρτιού από τους δίσκους, ανάλογα με το 

πρωτότυπο. 

ΝΑΙ  

Α.28 Να διαθέτει σύστημα υψηλής αντίθεσης 
(Contrast) με αυτόματη και χειροκίνητη 

ρύθμιση φωτεινότητας των αντιγράφων. 

ΝΑΙ  

Α.29 Να διαθέτει κωδικούς χρηστών. >= 2000 κωδικούς  
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Α.30 Να διαθέτει ψηφιακό μετρητή 
φωτοαντιγράφων. 

ΝΑΙ  

Α.31 Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, 
όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται. 

ΝΑΙ  

Α.32 Να διαθέτει οθόνη επαφής στην Ελληνική 
γλώσσα.  

ΝΑΙ  

Α.33 Η οθόνη επαφής να περιγράφει με σαφήνεια 
που και πως θα αποκατασταθεί τυχόν βλάβη 
(και η μηχανή να συνεχίζει αυτόματα από το 

σημείο που σταμάτησε χωρίς το πάτημα 
κουμπιού) 

ΝΑΙ  

Α.34 Η οθόνη επαφής να προειδοποιεί για τυχόν 
εξάντληση αναλωσίμων υλικών. 

ΝΑΙ  

Α.35 Το μηχάνημα να λειτουργεί με τάση 220/240 
V/50 Hz, χωρίς ειδικές απαιτήσεις στο χώρο 

και στο κύκλωμα παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

ΝΑΙ  

Α.36 Το μηχάνημα να δέχεται στη μνήμη του για 
παραγωγή μιας ολοκληρωμένης εργασίας, 

πρωτότυπα μονής και διπλής όψης καθώς και 
πρωτότυπα από τον αυτόματο τροφοδότη και 

από την πλάκα αντιγραφής. 
 

ΝΑΙ  

Α.37 Η εργασία να μπορεί να έχει συνολικό αριθμό 
σελίδων μεγαλύτερο από τη φυσική 

χωρητικότητα του αυτόματου τροφοδότη 
(Δημιουργία εργασίας). 

 

ΝΑΙ  

Α.38 Να έχει πιστοποιητικό CE και να πληροί τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 

 

ΝΑΙ  

Α.39 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας που θα χειρίζονται 

το μηχάνημα. 
 

ΝΑΙ  

Α.40 Ο χρόνος εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι 
μικρότερος των δύο (2) ωρών. 

 

ΝΑΙ  

Α.41 Να αναφέρουν τη χώρα προελεύσεως, τη 
χώρα κατασκευής και το έτος πρώτης 

κυκλοφορίας των μηχανών. 
 

ΝΑΙ  

Α.42 Να αναφέρουν το εργοστάσιο κατασκευής, το 
μοντέλο (τύπος) και το γενικό αντιπρόσωπο 

στην Ελλάδα. 
 

ΝΑΙ  

A.43 Το πλήρες μηχάνημα και το σύνολο των 
υπομονάδων του θα πρέπει να είναι απολύτως 

καινούριο. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται 
δεκτά ανακατασκευασμένα ή refurbished 

μηχανήματα. 

ΝΑΙ  

Α.44 Αριθμός τεμαχίων προς προμήθεια 
 

3  

Α.45 Το ένα φωτοτυπικό σύστημα θα πρέπει 
υποχρεωτικά να παραδοθεί διασυνδεδεμένο 

με τον καρταναγνώστη Infineer 6255 που ήδη 
διαθέτει ο φορέας και να παραδοθεί πλήρως 

λειτουργικό. 
 

ΝΑΙ  

    

 Β. ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ   

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
(Επιπλέον των ανωτέρω δυνατοτήτων 

φωτοαντιγραφής) 
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Β.1 Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης εξήντα πέντε (65) 
σελ./λεπτό, για μέγεθος χαρτιού Α4. 

 

ΝΑΙ  

Β.2 H ανάλυση στην εκτύπωση να είναι 
τουλάχιστον 2400 Χ 1200 dpi και να παραμένει 

σταθερή κατά την ονομαστική ταχύτητα του 
μηχανήματος. 

 

ΝΑΙ  

Β.3 Να διαθέτει σκληρό δίσκο συστήματος 160 GB 
τουλάχιστον με κρυπτογράφηση 256bit. 

 

ΝΑΙ  

Β.4 Πρωτόκολλα εκτύπωσης και συμβατότητα με 
τα κατωτέρω δίκτυα τουλάχιστον: 

Microsoft Windows XP, 7, 8, Windows Server 
2003, 2008, 2012, Linux, Mac OS 

 

ΝΑΙ  

Β.5 Πρωτόκολλα δικτύου που πρέπει να 
υποστηρίζονται από το προϊόν: TCP/IP, 

NetWare, Microsoft Windows Networking για 
πρωτόκολλα IP. 

 

ΝΑΙ  

Β.6 Φυσικά πρωτόκολλα δικτύου: Ethernet 
10/100/1000 BaseT. 

 

ΝΑΙ  

Β.7 Γλώσσες εκτυπωτή PCL 5/6 & Postscript 3. 
 

ΝΑΙ  

Β.8 Να διαθέτει ενσωματωμένο δικτυακό interface 
για απομακρυσμένη διαχείριση. 

 

ΝΑΙ  

Β.9 Να διαθέτει ενσωματωμένο δικτυακό interface 
για παρακολούθηση του συστήματος από 
οποιοδήποτε σταθμό εργασίας στο δίκτυο. 

 

ΝΑΙ  

Β.10 Δυνατότητα αποθήκευσης εκτυπωτικής 
εργασίας και ανάκτηση της με κωδικό 

πρόσβασης (Secure Print) 
 

ΝΑΙ  

Β.11 Εκτύπωση απευθείας από φορητό 
αποθηκευτικό μέσο (USB stick) 

 

ΝΑΙ  

Β.12 Δυνατότητα καταγραφής (logging) της χρήσης 
της συσκευής. 

 

ΝΑΙ  

    

 Γ. ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΡΩΣΗΣ   

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
(Επιπλέον των ανωτέρω δυνατοτήτων 

φωτοαντιγραφής) 

  

Γ.1 Σάρωση από αυτόματο τροφοδότη και από 
σταθερή επιφάνεια εργασίας. 

 

ΝΑΙ  

Γ.2 Ασπρόμαυρη & έγχρωμη σάρωση 
 

ΝΑΙ  

Γ.3 Σάρωση εγγράφων διπλής όψης με ένα 
πέρασμα 

 

ΝΑΙ  

Γ.4 Σάρωση με δυνατότητα αποθήκευσης σε 
αποθηκευτικό χώρο στο δίκτυο 

 

  

Γ.5 Σάρωση με δυνατότητα αποστολής με e-mail, 
με ταυτοποίηση του χρήστη που αποστέλλει το 

e-mail. 
 

ΝΑΙ  

Γ.6 Είδη σαρωμένων αρχείων: Tiff, Jpeg, PDF, 
αναζητήσιμο PDF 

ΝΑΙ  

    

 Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ   
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Δ.1 Ο προμηθευτής θα εγγυάται για την καλή 
λειτουργία της μηχανής για πέντε (5) 

τουλάχιστον έτη από την ημέρα παραλαβής. 
 

ΝΑΙ  

Δ.2 Ο προμηθευτής για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα, σε περίπτωση βλάβης που δεν 

οφείλεται σε κακό χειρισμό, θα αποκαθιστά την 
καλή λειτουργία χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

 

ΝΑΙ  

Δ.3 Για το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα 
περιλαμβάνεται η δέσμευση για παροχή 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων (εκτός χαρτιού 
και συρραπτικών), έναντι κόστους ανά 

αντίγραφο. 
 

ΝΑΙ  

Δ.4 Κόστος ανά αντίγραφο κατά την εγγύηση 
καλής λειτουργίας. 

 

ΝΑΙ  

Δ.5 Μέγιστη αναπροσαρμογή του κόστους 
αντιγράφου σε σχέση με τον πληθωρισμό. 

 

ΝΑΙ  

 
 
 
 

Προϋπολογισμός: Έως είκοσι χιλιάδες (20.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(23%), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός δέκα  (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 

προμηθευτή  με ευθύνη, μέσα και έξοδα του  προμηθευτή , στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211) και ενός (1) στα γραφεία του Περιφερειακού  

Ινστιτούτου  Επιμόρφωσης στη  Θεσσαλονίκη (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) (Ι. Κωλέττη 25Δ) κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχομένων ειδών. 

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στα παρεχόμενα είδη και ότι δεν 

θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά 

υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις ιδιότητες της παρούσας πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα ή βλάβες στα μηχανήματα, ο προμηθευτής 

θα αναλαμβάνει την αποκατάστασή τους. 

Ο προμηθευτής θα εγγυάται για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων για πέντε (5) 

τουλάχιστον έτη από την ημέρα παραλαβής. 

 

Ο προμηθευτής  βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 4% για την προμήθεια υλικού. Η 

πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων, 

την προσκόμιση του τιμολογίου του προμηθευτή  και την έκδοση του σχετικού εντάλματος 

και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 35 του 

ΠΔ 118/2007. 
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Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4013/2011 ΦΕΚ 

Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας προ ΦΠΑ της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης 

παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Αρχής.  

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σε κλειστό φάκελο, την οικονομική σας 

προσφορά για τα παραπάνω είδη, έως και την Παρασκευή 24/1/2014. 

                                   

                                    

Η Αναπληρώτρια του Γ.Γ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

Δρ. Φωτεινή Κομσέλη 

 

 

 

Εσωτερική διανομή (μέσω e-mail) 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

2. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού 

3. Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

 


