ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
11.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Π.∆.Ε οικ. έτους 2014,Έργο1980ΣΜΟ7500000

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Άµεση παράδοση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆εν απαιτείται δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο ή σε
τεύχος ΦΕΚ
2-12-2014 & ΩΡΑ 10:00 π.µ.(Μεσογείων 119
∆εύτερος όροφος, Γραφείο 242) Κα Κοντογεώργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κο Κατσαρίδη Παναγιώτη τηλ. επικοιν.213-1515760

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
LASER - ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, SCANER, Μεγέθους Α3, 35 ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ / ΛΕΠΤΟ –
ΤΕΜΑΧΙΑ 3
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
LASER - ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, SCANER, Μεγέθους Α3, 35 ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ / ΛΕΠΤΟ – ΤΕΜΑΧΙΑ 3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3
Αριθμός μονάδων
Το μηχάνημα να είναι ψηφιακής τεχνολογίας και να
έχει την πιστοποίηση CE, κυκλοφορίας στην
Ελληνική αγορά μετά το 2011
Το μηχάνημα θα προσφέρεται με την αντίστοιχη
βάση του κατασκευαστή
Να έχει ταχύτητα παραγωγής αντιγράφων
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) αντιγράφων το
λεπτό τουλάχιστον, για μέγεθος χαρτιού Α4 και
μηνιαία παραγωγή 10.000 φωτοαντιγράφων. Η
ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον
κατασκευαστή.
Να διαθέτει τουλάχιστον μνήμη 256 MB RAM
και σκληρό δίσκο χωρητικότητας 40 GB
Να
διαθέτει
σύστημα
σμικρύνσεων
και
μεγεθύνσεων
καθώς
και
ΖΟΟΜ
25-400%.
Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής
ποιότητας με ανάλυση 600 Χ 600 dpi τουλάχιστον.
Να
διαθέτει
σύστημα
αντιγραφής
πρωτοτύπων ελάχιστης διάστασης Α5 και μέγιστης
διάστασης Α3.
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) δίσκους
τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής χωρητικότητας
πεντακοσίων (500) φύλλων έκαστος, διαστάσεων
Α5-Α3
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη, αναστροφέα
πρωτοτύπων 100 φύλλων.
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Να διαθέτει σύστημα αυτόματης διπλής όψης.

ΝΑΙ

Να διαθέτει προεπιλογή από 1-999 συνεχόμενων
αντιγράφων.

ΝΑΙ

Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης.

ΝΑΙ

Να διαθέτει αθροιστικό μετρητή φωτοαντιγράφων
και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης.
Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού στην
Ελληνική γλώσσα με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα
και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων
εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων
υλικών κ.λ.π.
Να είναι συμβατό με τα εξής Λειτουργικά
Συστήματα: Win 8, 7 , Vista , XP
Να συνδέεται μέσω Ethernet interface 10/100/1000
σε δίκτυο υπολογιστών και να συνδέεται με Η/Υ
μέσω θύρας USB, δυνατότητα σάρωσης
και
έγχρωμων πρωτότυπων με ανάλυση 600 Χ 600 dpi
και ταχύτητα 35 σελίδες Α4 το λεπτό.
Δυνατότητα σάρωσης μέσω δικτύου, σε e-mail και
σε PC
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας – δωρεάν
συντήρησης τουλάχιστον δύο (2) χρόνων για ετήσια
παραγωγή 50.000 σελίδων, κατά τη διάρκεια του
οποίου ο προμηθευτής υποχρεώνεται να
αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα που θα παρουσιάζει
βλάβη ή ελάττωμα και δεν θα οφείλεται σε κακή
χρήση του μηχανήματος.
Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την
παράδοση τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας (έντυπο ή CD) στην ελληνική καθώς και
ένα set αναλωσίμων
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν
δύο (2) τουλάχιστον άτομα
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