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Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 3259221  
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

27/9/2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 ΕΔΡΑ Κ.Α.ΕΛ.Ε. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου θα περιλαμβάνονται: Ένας 

σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη  ‘’Οικονομική Προσφορά’’ και ένας σφραγισμένος φάκελος με 

την ένδειξη ‘’Τεχνική προσφορά’’. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Χαμηλότερη προσφορά 

 

Α΄  ΜΕΡΟΣ :  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) προκηρύσσει 

διαδικασία επιλογής αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και με 

αντικείμενο την ανάθεση του έργου για τη μίσθωση πολυλειτουργικών μηχανημάτων-εκτύπωσης-

σάρωσης-φωτοαντιγραφής-τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του  όπως αυτές 

παρουσιάζονται στη συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

διακήρυξης. 

 

mailto:itsupport@esee.gr
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Β.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή  αναφέρεται στην μίσθωση και εγκατάσταση συνολικά 16  

πολυλειτουργικών συσκευών τελευταίας γενιάς, και των σχετικών υπηρεσιών διαχείρισής τους, για 

την κάλυψη εκτυπωτικών, φωτοαντιγραφικών, σαρωτικών, τηλεομοιοτυπικών  αναγκών  του Κ.Α.ΕΛ.Ε  

που θα λειτουργούν συγκεκριμένα στις κάτωθι κτιριακές του  εγκαταστάσεις :  

 

α) Κτίριο οδού Μητροπόλεως (Κτίριο 1) 

β) Κτίριο οδού Πετράκη (Κτίριο 2)  

γ)  Παράρτημα ΚΑΕΛΕ Θεσσαλονίκης (Σημείο 3) 

δ) Παράρτημα ΚΑΕΛΕ Πάτρας (Σημείο 4) 

ε) Παράρτημα ΚΑΕΛΕ Ρόδου (Σημείο 5) 

στ) Παράρτημα ΚΑΕΛΕ Αλεξάνδρειας (Σημείο 6) 

ζ) Παράρτημα ΚΑΕΛΕ Τρικάλων (Σημείο 7) 

η) Παράρτημα ΚΑΕΛΕ Λειβαδιάς (Σημείο 8) 

 

 Το Κ.Α.ΕΛ.Ε θα καταβάλλει στον ανάδοχο σταθερό μηνιαίο μίσθωμα για τα μηχανήματα που 

θα προσφέρει και επιπλέον θα καταβάλει για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης – συντήρησής – 

αναλωσίμων, ποσό το οποίο θα διαμορφώνεται από μία ενιαία σταθερά τιμολογιακή χρέωση ανά 

ασπρόμαυρη και έγχρωμη σελίδα επί τον αντίστοιχο όγκο αντιγράφων-εκτυπώσεων που θα παράγει 

μηνιαίως.  

 Ο ανάδοχος θα αναλάβει με αποκλειστικά δικά του έξοδα: 

α) τη μεταφορά, εγκατάσταση στο δίκτυο και εκπαίδευση των χειριστών που θα του υποδειχτούν, 

β) την  πλήρη τεχνική υποστήριξη των συστημάτων σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης (επισκέψεις 

τεχνικών για προληπτική και κατασταλτική συντήρηση, ανταλλακτικά και αναλώσιμα, εκτός χαρτιού 

εκτύπωσης). 
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 Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Ο διαγωνισμός αφορά την μίσθωση δεκαέξι (16) μηχανημάτων ψηφιακής τεχνολογίας για τις ανάγκες 

των Διευθύνσεων του Κ.Α.ΕΛ.Ε πανελλαδικώς. 

 

Οι Διευθύνσεις τις οποίες αφορούν, αναφέρονται παρακάτω: 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ + ΠΕΤΡΑΚΗ) 

ΚΤΙΡΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ 

1 2ος Λογιστήριο Γ (με FAX) 

1 3ος ΙΝΕΜΥ Α 

1 4ος 
Κεντρική Γραμματεία 

ΕΣΕΕ 
Β  

1 5ος Γραφείο Γ.Γ. ΕΣΕΕ Δ 

1 6ος 
Γραφείο Προέδρου 

ΕΣΕΕ 
Δ 

2 Ισόγειο Γραμματεία ΙΝΕΜΥ Α (με FAX) 

2 1ος Αρχείο ΕΣΕΕ Γ 

2 2ος  Έργα  Γ 

2 3ος ΚΑΕΛΕ Β  

2 4ος Έργα Γ 

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

ΣΗΜΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΑΔΑ 

3 1 Θεσσαλονίκη Β  

4 1 Πάτρα Γ (με FAX) 

5 1 Ρόδος Γ (με FAX) 

6 1 Αλεξάνδρεια Β  

7 1 Τρίκαλα Β  

8 1 Λειβαδιά Γ (με FAX) 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  
 

 ΟΜΑΔΑ Α. Δύο (2) έγχρωμες πολυλειτουργικές συσκευές Α4 (MFPs), μεσαίου τύπου με 
δυνατότητες αντιγραφής, εκτύπωσης ασπρόμαυρης και έγχρωμης σάρωσης εξοπλισμένες 
και με μονάδα fax (Super G3), ταχύτητας ≥30 σελίδων Α4/λεπτό.  
FAX θα διαθέτει η μία από τις δύο συσκευές, όπως φαίνεται στον Πίνακα Κατανομής.  

 
 ΟΜΑΔΑ Β. Πέντε (5) έγχρωμες πολυλειτουργικές συσκευές Α3, (MFP), με δυνατότητες 

αντιγραφής, εκτύπωσης και έγχρωμης σάρωσης, ταχύτητας ≥35 σελίδων/λεπτό, με 
εσωτερικό finisher συρραφής ≥ 50 φύλλων, εξοπλισμένες με μονάδα fax (Super G3). 

 
 ΟΜΑΔΑ Γ. Επτά (7) έγχρωμες πολυλειτουργικές συσκευές Α3, (MFP), με δυνατότητες 

αντιγραφής, εκτύπωσης και έγχρωμης σάρωσης, ταχύτητας ≥25 σελίδων/λεπτό, 
εξοπλισμένες με μονάδα fax (Super G3).  
FAX θα διαθέτουν οι τέσσερις από τις επτά συσκευές, όπως φαίνεται στον Πίνακα 
Κατανομής.  

 
 ΟΜΑΔΑ Δ. Δύο (2) έγχρωμες δικτυακές εκτυπωτικές συσκευές Α4 (Printers), με δυνατότητες 

εκτύπωσης αυτόματης διπλής όψης ταχύτητας ≥ 30 σελίδων Α4/λεπτό. 
 

 

1. Τα εν λόγω πολυλειτουργικά-εκτυπωτικά μηχανήματα πρέπει να είναι  τελευταία 

μοντέλα στην κατηγορία τους κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, καινούργια ως 

προς όλα τα μέρη τους  (όχι μεταχειρισμένα ή από ανακατασκευή) και να έχουν 

πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακά με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των μοντέλων 

την τελευταία 2ετία. Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται ότι είναι 

το τελευταίο μοντέλο της σειράς. 

2. Η παραγωγική τους ικανότητα να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή. 

3. Η εκτύπωση να είναι υψηλής ποιότητας, η δε κατασκευή και λειτουργία τους  να 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.  

4. Να διαθέτουν οθόνη αφής λειτουργίας και χειρισμού, με Ελληνικό μενού κατά 

προτίμηση και με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και τις φωτεινές ενδείξεις, με απεικόνιση 

των σημείων εμπλοκής χαρτιού, έλλειψης γραφίτη κτλ., ώστε να διευκολύνεται η χρήση 

του μηχανήματος ακόμα και από μη εξειδικευμένο προσωπικό. 

5. Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των μηχανημάτων απομακρυσμένα. 

6. Να έχουν δυνατότητα λειτουργίας ως δικτυακά εκτυπωτικά. Να διαθέτουν σύνδεση 

Ethernet 100/1000 και USB 2.0 και να υποστηρίζουν περιβάλλοντα Windows. 

7. Στην αρχική προσφερόμενη τιμή να υπάρχουν τα αρχικά αναλώσιμα υλικά. 

8. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν καλύπτει κάποιον από τους γενικούς όρους, 

αυτομάτως αποκλείεται. 
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9. Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη στα εν λόγω μηχανήματα και εφόσον δεν 

επισκευάζονται εντός επτά (7) ημερών, τότε θα πρέπει να αντικατασταθούν  άμεσα με 

άλλο ίδιου μοντέλου, ή εφάμιλλο, μέχρι το πέρας της επισκευής. 

10. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πλήρη τεχνική υποστήριξη των συστημάτων σε 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης (επισκέψεις τεχνικών για προληπτική και κατασταλτική 

συντήρηση, ανταλλακτικά και αναλώσιμα, εκτός συρραπτικών και χαρτιού εκτύπωσης). 

11. Ο ανάδοχος να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου.  

12. Ο ανάδοχος να διαθέτει εξουσιοδοτημένο, από τον κατασκευαστικό οίκο, επισκευαστικό 

κέντρο.  

13. Η τεχνική υποστήριξη θα γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με χρόνο ανταπόκρισης 

όχι μεγαλύτερο των οχτώ (8) εργάσιμων ωρών από την ειδοποίηση για την Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη και όχι μεγαλύτερο των οχτώ (48) εργάσιμων ωρών από την ειδοποίηση για 

την υπόλοιπη Ελλάδα. 

14. Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία των μηχανημάτων για όλη την διάρκεια της 

σύμβασης. 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

Σε επίπεδο σχεδιασμού, το μοντέλο διαχείρισης των αναλωσίμων,  να ακολουθήσει τη φιλοσοφία του 

μοντέλου διαχείρισης των βλαβών: όσον το δυνατόν περισσότερες αυτοματοποιημένες ενέργειες, με 

όσον το δυνατόν μικρότερη ανάμιξη των χρηστών του Κ.Α.ΕΛ.Ε. 

 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός, θα πρέπει να είναι όσον το δυνατόν ποιο εναρμονισμένος, με τα 

παρακάτω: 

 Δημιουργία αποθήκης αναλωσίμων ανά συσκευή σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα 

Μηχανογράφησης του Κ.Α.ΕΛ.Ε. 

 Αυτοματοποιημένο σύστημα παραγγελιών και αποστολής αναλωσίμων, το οποίο θα 

στηρίζεται στα διαθέσιμα αποθέματα αναλωσίμων – ανά σημείο - και θα διαχειρίζεται ο 

ανάδοχος. 

 Διαχείριση των φυσικών αποθεμάτων, από το προσωπικό του Κ.Α.ΕΛ.Ε. 

 Συμφωνία των αποθεμάτων, όταν υπάρχουν διαφορές στις ποσότητες μεταξύ του 

ηλεκτρονικού και του φυσικού υπόλοιπου, με συνεργασία και των δύο μερών (Κ.Α.ΕΛ.Ε και 

αναδόχου). 

 Ενημέρωση του προσωπικού υποστήριξης του Κ.Α.ΕΛ.Ε για κάθε παραγγελία που θα 

καταχωρείται, από την στιγμή της καταχώρησης έως και την στιγμή της παράδοσης των 

παραγγελθέντων. 

 Διαδικασία περισυλλογής άδειων αναλωσίμων για ανακύκλωση.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ 

Στην πρόταση του αναδόχου θα πρέπει να υπολογιστούν ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται για 

την εκπαίδευση των διαχειριστών του Κ.Α.ΕΛ.Ε σχετικά με τη λειτουργία των μηχανών και τη 

διαχείριση των υποδομών – συστημάτων που θα εγκατασταθούν, σύμφωνα με τη λύση που θα 

προταθεί. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί εκπαίδευση των χρηστών σχετικά με τη χρήση των 

μηχανών και τη διαχείριση των αναλωσίμων, για όλα τα κτήρια του Κ.Α.ΕΛ.Ε. 

 

 

TEST LAB – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ 

Αμέσως μετά την επιλογή του αναδόχου, αυτός  θα πρέπει να είναι έτοιμος για την εγκατάσταση μίας 

μηχανής ανά προτεινόμενο μοντέλο, σε χώρο του Κ.Α.ΕΛ.Ε, με σκοπό την έναρξη δοκιμών σχετικά με 

τις δυνατότητες συνεργασίας των μηχανών με τις εφαρμογές του Κ.Α.ΕΛ.Ε. 

Ταυτόχρονα με τις δοκιμές που θα γίνονται και ανάλογα με την πρόοδο που θα έχουν, θα 

καταγράφονται οι ανάγκες παραμετροποίησης των συστημάτων (σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις 

προδιαγραφές της λύσης που θα έχει προταθεί) και θα δημιουργηθεί το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

εγκατάστασης των μηχανών. 

 

ΛΥΣΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στην πρόταση του αναδόχου θα πρέπει να περιγράφονται οι τομείς εκείνοι που καθιστούν την λύση 

ως «Φιλική προς το Περιβάλλον» καθώς και κάθε «Ενεργειακό Πιστοποιητικό» που συνοδεύει τον 

εξοπλισμό που προτείνει. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε διατηρεί το δικαίωμα μίσθωσης επιπλέον μηχανών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 

της. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιηθεί τουλάχιστον ένα (1)  μήνα πριν την παράδοση στις 

εγκαταστάσεις του Κ.Α.ΕΛ.Ε και υποχρεούται να παρέχει μηχάνημα κατάλληλο για την άριστη 

εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες προορίζεται.   
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 

 

 Αρ. Μονάδων: 2   

1.  
Να είναι επιτραπέζια μονάδα αναπαραγωγής αντιγράφων μεσαίας 
αναπαραγωγικής ικανότητας με δυνατότητες φωτοαντιγραφής, 
εκτύπωσης, σάρωσης και φαξ 

ΝΑΙ   

2.  
Να είναι καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει 
πιστοποίηση CE. Να είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο της σειράς του, 
παραγωγής τελευταίας διετίας. 

ΝΑΙ   

3.  

Η φωτοαντιγραφή και η εκτύπωση να είναι υψηλής ποιότητας, η δε 
κατασκευή και λειτουργία του να είναι σύμφωνη με τα διεθνή 
πρότυπα όσον αφορά το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση 
κατάλοιπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών 
και τα υλικά κατασκευής τύμπανου.  

ΝΑΙ   

4.  Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 4 GΒ  ΝΑΙ   

5.  
Να διαθέτει σκληρό δίσκο αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον 
200GB 

ΝΑΙ   

6.  Να δέχεται πρωτότυπα μέγιστης διάστασης Α4 ΝΑΙ   

7.  
Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και τυχόν προγράμματα 
οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM 

ΝΑΙ   

8.  
Να παράγει ευδιάκριτα και καθαρά αντίγραφα από πρωτότυπα που 
περιέχουν φωτογραφία ή κείμενο, αντιγράφοντας με πραγματική 
ανάλυση τουλάχιστον στα 600Χ600dpi  

ΝΑΙ   

9.  
Να διαθέτει τροφοδοσίας συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 
300 φύλλων. Η χωρητικότητα τροφοδοσίας να είναι δυνατόν να 
επεκταθεί  με προσθήκη επιπλέον δίσκων τροφοδοσίας 

ΝΑΙ   

10.  
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη με αναστροφέα πρωτοτύπων (για 
σάρωση διπλής όψης) μεγέθους από Α5 έως και Α4 τουλάχιστον 50 
φύλλων 

ΝΑΙ   

11.  Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α6 έως Α4 τουλάχιστον ΝΑΙ   

12.  
Να αντιγράφει/εκτυπώνει με ταχύτητα τουλάχιστον 30 
έγχρωμων/ασπρόμαυρων σελίδων Α4 το λεπτό. 

ΝΑΙ   

13.  Να διαθέτει λειτουργία για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ   

14.  

Να διαθέτει Έγχρωμη Οθόνη Επαφής, υψηλής ανάλυσης, που να 
επιτρέπει τη χρήση όλων των λειτουργιών του μηχανήματος και να 
εμφανίζει πληροφοριακά μηνύματα σχετικά με την κατάσταση 
αυτού, με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η χρήση του 
μηχανήματος και από μη εξειδικευμένο προσωπικού, μεγέθους 
τουλάχιστον 7 ιντσών.  

ΝΑΙ   

15.  
Να διαθέτει μετρητή εκτυπώσεων αντιγράφων, ώστε να είναι 
εύκολος ο έλεγχός του και από τον χειριστή. 

ΝΑΙ   

16.  
Να λειτουργεί και ως δικτυακός εκτυπωτής, ταχύτητας ίδιας με 
αυτής της αναπαραγωγής αντιγράφων και ανάλυσης εκτύπωσης 
τουλάχιστον στα 1200Χ1200 dpi 

ΝΑΙ   

17.  Να υποστηρίζει τις εκτυπωτικές γλώσσες PCL, Postscript ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

18.  
Nα διαθέτει λειτουργία σύνδεσης USB 2.0 και σύνδεσης σε δίκτυο 
Ethernet υψηλής ταχύτητας φέροντας δικτυακή συνδεσμολογία 
10/100/1000 Μbits/sec  

ΝΑΙ   

19.  Nα υποστηρίζει περιβάλλοντα Windows, Mac  ΝΑΙ   

20.  
Να λειτουργεί και ως έγχρωμος σαρωτής, με χρήση από οποιοδήποτε 
σταθμό εργασίας μέσω δικτύου 

ΝΑΙ   

21.  
Να διαθέτει λειτουργία οπτικής ανάλυσης σάρωσης τουλάχιστον  
600Χ600 dpi 

ΝΑΙ   

22.  Να διαθέτει λειτουργία scan-to-mail ΝΑΙ   

23.  
Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης να είναι τουλάχιστον 
PDF, TIFF και JPEG 

ΝΑΙ   

24.  Να διαθέτει λειτουργία FAX  ΝΑΙ   

25.  
Να διαθέτει λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω 
λογισμικού για την αυτόματη διάγνωση βλαβών και λήψη των 
μετρητών. 

ΝΑΙ   

 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β’ 

 

 Αρ. Μονάδων: 5   

1.  
Να είναι επιδαπέδια μονάδα αναπαραγωγής αντιγράφων μεσαίας 
αναπαραγωγικής ικανότητας με δυνατότητες φωτοαντιγραφής, 
εκτύπωσης, σάρωσης, fax, σε τροχήλατη βάση 

ΝΑΙ   

2.  
Να είναι καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει 
πιστοποίηση CE. Να είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο της σειράς του, 
παραγωγής τελευταίας διετίας. 

ΝΑΙ   

3.  

Η φωτοαντιγραφή και η εκτύπωση να είναι υψηλής ποιότητας, η δε 
κατασκευή και λειτουργία του να είναι σύμφωνη με τα διεθνή 
πρότυπα όσον αφορά το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση 
κατάλοιπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών 
και τα υλικά κατασκευής τύμπανου.  

ΝΑΙ   

4.  Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 6 GΒ  ΝΑΙ   

5.  
Να διαθέτει σκληρό δίσκο αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον 
200 GB 

ΝΑΙ   

6.  Να δέχεται πρωτότυπα μέγιστης διάστασης Α3 ΝΑΙ   

7.  
Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και τυχόν προγράμματα 
οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM 

ΝΑΙ   

8.  
Να παράγει ευδιάκριτα και καθαρά αντίγραφα από πρωτότυπα που 
περιέχουν φωτογραφία ή κείμενο, αντιγράφοντας με πραγματική 
ανάλυση 600Χ600dpi  

ΝΑΙ   

9.  
Να διαθέτει τροφοδοσίας συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 
1.000 φύλλων. Η χωρητικότητα τροφοδοσίας να είναι δυνατόν να 
επεκταθεί  με προσθήκη επιπλέον δίσκων τροφοδοσίας 

ΝΑΙ   

10.  
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη με αναστροφέα πρωτοτύπων 
(για σάρωση διπλής όψης) μεγέθους από Α5 έως και Α3 
τουλάχιστον 100 φύλλων 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

11.  Να διαθέτει εσωτερικό finisher συρραφής τουλάχιστον 50 φύλλων  ΝΑΙ   

12.  Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α6 έως Α3 τουλάχιστον ΝΑΙ   

13.  
Να αντιγράφει/εκτυπώνει με ταχύτητα τουλάχιστον 35 
έγχρωμων/ασπρόμαυρων σελίδων Α4 το λεπτό. 

ΝΑΙ   

14.  Να διαθέτει λειτουργία για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ   

15.  

Να διαθέτει Έγχρωμη Οθόνη Επαφής, υψηλής ανάλυσης, που να 
επιτρέπει τη χρήση όλων των λειτουργιών του μηχανήματος και να 
εμφανίζει πληροφοριακά μηνύματα σχετικά με την κατάσταση 
αυτού, με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η χρήση του 
μηχανήματος και από μη εξειδικευμένο προσωπικό, μεγέθους 
τουλάχιστον 9 ιντσών.  

ΝΑΙ   

16.  
Να διαθέτει μετρητή εκτυπώσεων αντιγράφων, ώστε να είναι 
εύκολος ο έλεγχός του και από τον χειριστή. 

ΝΑΙ   

17.  
Να λειτουργεί και ως δικτυακός εκτυπωτής, ταχύτητας ίδιας με 
αυτής της αναπαραγωγής αντιγράφων και ανάλυσης εκτύπωσης 
τουλάχιστον στα 1200Χ1200dpi 

ΝΑΙ   

18.  Να υποστηρίζει τις εκτυπωτικές γλώσσες PCL, Postscript ΝΑΙ   

19.  
Nα διαθέτει λειτουργία σύνδεσης USB 2.0 και σύνδεσης σε δίκτυο 
Ethernet υψηλής ταχύτητας φέροντας δικτυακή συνδεσμολογία 
10/100/1000 Μbits/sec  

ΝΑΙ   

20.  Nα υποστηρίζει περιβάλλοντα Windows, Mac  ΝΑΙ   

21.  
Να λειτουργεί και ως έγχρωμος σαρωτής, με χρήση από 
οποιοδήποτε σταθμό εργασίας μέσω δικτύου 

ΝΑΙ   

22.  
Να διαθέτει λειτουργία οπτικής ανάλυσης σάρωσης τουλάχιστον 
600Χ600dpi 

ΝΑΙ   

23.  Να διαθέτει λειτουργία scan-to-mail ΝΑΙ   

24.  
Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης να είναι τουλάχιστον 
PDF, TIFF και JPEG 

ΝΑΙ   

25.  Να διαθέτει λειτουργία FAX ΝΑΙ   

26.  
Να διαθέτει λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω 
λογισμικού για την αυτόματη διάγνωση βλαβών και λήψη των 
μετρητών. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ 

 

 Αρ. Μονάδων: 7   

1.  
Να είναι επιδαπέδια μονάδα αναπαραγωγής αντιγράφων μεσαίας 
αναπαραγωγικής ικανότητας με δυνατότητες φωτοαντιγραφής, 
εκτύπωσης, σάρωσης και φαξ, σε τροχήλατη βάση. 

ΝΑΙ   

2.  
Να είναι καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει 
πιστοποίηση CE. Να είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο της σειράς του, 
παραγωγής τελευταίας διετίας. 

ΝΑΙ   

3.  

Η φωτοαντιγραφή και η εκτύπωση να είναι υψηλής ποιότητας, η δε 
κατασκευή και λειτουργία του να είναι σύμφωνη με τα διεθνή 
πρότυπα όσον αφορά το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση 
κατάλοιπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών 
και τα υλικά κατασκευής τύμπανου.  

ΝΑΙ   

4.  Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 6 GΒ  ΝΑΙ   

5.  
Να διαθέτει σκληρό δίσκο αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον 
200GB 

ΝΑΙ   

6.  Να δέχεται πρωτότυπα μέγιστης διάστασης Α3 ΝΑΙ   

7.  
Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και τυχόν προγράμματα 
οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM 

ΝΑΙ   

8.  
Να παράγει ευδιάκριτα και καθαρά αντίγραφα από πρωτότυπα που 
περιέχουν φωτογραφία ή κείμενο, αντιγράφοντας με πραγματική 
ανάλυση των 600Χ600dpi  

ΝΑΙ   

9.  
Να διαθέτει τροφοδοσίας συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 
1.000 φύλλων. Η χωρητικότητα τροφοδοσίας να είναι δυνατόν να 
επεκταθεί  με προσθήκη επιπλέον δίσκων τροφοδοσίας 

ΝΑΙ   

10.  
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη με αναστροφέα πρωτοτύπων (για 
σάρωση διπλής όψης) μεγέθους από Α5 έως και Α3 τουλάχιστον 100 
φύλλων 

ΝΑΙ   

11.  Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α6 έως Α3 τουλάχιστον ΝΑΙ   

12.  
Να αντιγράφει/εκτυπώνει με ταχύτητα τουλάχιστον 25 
έγχρωμων/ασπρόμαυρων σελίδων Α4 το λεπτό. 

ΝΑΙ   

13.  Να διαθέτει λειτουργία για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ   

14.  

Να διαθέτει Έγχρωμη Οθόνη Επαφής, υψηλής ανάλυσης, που να 
επιτρέπει τη χρήση όλων των λειτουργιών του μηχανήματος και να 
εμφανίζει πληροφοριακά μηνύματα σχετικά με την κατάσταση 
αυτού, με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η χρήση του 
μηχανήματος και από μη εξειδικευμένο προσωπικό, μεγέθους 
τουλάχιστον 9 ιντσών.  

ΝΑΙ   

15.  
Να διαθέτει μετρητή εκτυπώσεων αντιγράφων, ώστε να είναι 
εύκολος ο έλεγχός του και από τον χειριστή. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

16.  
Να λειτουργεί και ως δικτυακός εκτυπωτής, ταχύτητας ίδιας με 
αυτής της αναπαραγωγής αντιγράφων και ανάλυσης εκτύπωσης 
τουλάχιστον στα 1200Χ1200dpi 

ΝΑΙ   

17.  Να υποστηρίζει τις εκτυπωτικές γλώσσες PCL, Postscript ΝΑΙ   

18.  
Nα διαθέτει λειτουργία σύνδεσης USB 2.0 και σύνδεσης σε δίκτυο 
Ethernet υψηλής ταχύτητας φέροντας δικτυακή συνδεσμολογία 
10/100/1000 Μbits/sec  

ΝΑΙ   

19.  Nα υποστηρίζει περιβάλλοντα Windows, Mac  ΝΑΙ   

20.  
Να λειτουργεί και ως έγχρωμος σαρωτής, με χρήση από οποιοδήποτε 
σταθμό εργασίας μέσω δικτύου 

ΝΑΙ   

21.  
Να διαθέτει λειτουργία οπτικής ανάλυσης σάρωσης τουλάχιστον 
600*600dpi 

ΝΑΙ   

22.  Να διαθέτει λειτουργία scan-to-mail ΝΑΙ   

23.  
Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης να είναι τουλάχιστον 
PDF, TIFF και JPEG 

ΝΑΙ   

24.  Να διαθέτουν λειτουργία FAX οι 4 από τις 7 συσκευές. ΝΑΙ   

25.  
Να διαθέτει λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω 
λογισμικού για την αυτόματη διάγνωση βλαβών και λήψη των 
μετρητών. 

ΝΑΙ   

 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ’ 

 

 Αρ. Μονάδων: 2   

1.  
Να είναι επιτραπέζια μονάδα αναπαραγωγής αντιγράφων μεσαίας 
αναπαραγωγικής ικανότητας με δυνατότητες εκτύπωσης. 

ΝΑΙ   

2.  
Να είναι καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει 
πιστοποίηση CE. Να είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο της σειράς του, 
παραγωγής τελευταίας διετίας. 

ΝΑΙ   

3.  

Η εκτύπωση να είναι υψηλής ποιότητας, η δε κατασκευή και 
λειτουργία του να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά 
το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση κατάλοιπων, τον ιονισμό, την 
εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών και τα υλικά κατασκευής 
τύμπανου.  

ΝΑΙ   

4.  Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 1 GΒ  ΝΑΙ   

5.  
Να διαθέτει σκληρό δίσκο αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον 
4GB 

ΝΑΙ   

6.  Να δέχεται πρωτότυπα μέγιστης διάστασης Α4 ΝΑΙ   

7.  
Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και τυχόν προγράμματα 
οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM 

ΝΑΙ   

8.  
Να διαθέτει τροφοδοσίας συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 
200 φύλλων. Η χωρητικότητα τροφοδοσίας να είναι δυνατόν να 
επεκταθεί  με προσθήκη επιπλέον δίσκων τροφοδοσίας 

ΝΑΙ   

9.  
Να εκτυπώνει με ταχύτητα τουλάχιστον 30 
έγχρωμων/ασπρόμαυρων σελίδων Α4 το λεπτό. 

ΝΑΙ   

10.  Να διαθέτει λειτουργία για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

11.  

Να διαθέτει Έγχρωμη Οθόνη Επαφής, υψηλής ανάλυσης, που να 
επιτρέπει τη χρήση όλων των λειτουργιών του μηχανήματος και να 
εμφανίζει πληροφοριακά μηνύματα σχετικά με την κατάσταση 
αυτού, με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η χρήση του 
μηχανήματος και από μη εξειδικευμένο προσωπικό μεγέθους 
τουλάχιστον 7 ιντσών. 

ΝΑΙ   

12.  
Να διαθέτει μετρητή εκτυπώσεων, ώστε να είναι εύκολος ο έλεγχός 
του και από τον χειριστή. 

ΝΑΙ   

13.  
Να λειτουργεί και ως δικτυακός εκτυπωτής ανάλυσης εκτύπωσης 
τουλάχιστον στα 1200Χ1200dpi 

ΝΑΙ   

14.  Να υποστηρίζει τις εκτυπωτικές γλώσσες PCL, Postscript ΝΑΙ   

15.  
Nα διαθέτει λειτουργία σύνδεσης USB 2.0 και σύνδεσης σε δίκτυο 
Ethernet υψηλής ταχύτητας φέροντας δικτυακή συνδεσμολογία 
10/100/1000 Μbits/sec  

ΝΑΙ   

16.  Nα υποστηρίζει περιβάλλοντα Windows, Mac  ΝΑΙ   

17.  
Να διαθέτει λειτουργία απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω 
λογισμικού για την αυτόματη διάγνωση βλαβών και λήψη των 
μετρητών. 

ΝΑΙ   

 
 
 
 

 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 
MΗΝΙΑΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝIΑΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ(60 

ΜΗΝΕΣ) 

Πάγιο Μηνιαίο Ποσό ------- -------   

Κόστος B/W σελίδας Α4  55.000   

Κόστος CLR σελίδας Α4  10.000   

Τελικό Σύνολο     

 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να συμπληρώσουν τον παραπάνω πίνακα οικονομικής 
αξιολόγησης 

 Η οικονομική αξιολόγηση προκύπτει από τον τύπο : Πάγιο Μηνιαίο Ποσό + Κόστος B/W 
σελίδας Α4 * Μηνιαία Παραγωγή + Κόστος CLR σελίδαςΑ4 * Μηνιαία Παραγωγή =Τελικό 
Μηνιαίο * 60 Μήνες. 
 


