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Αναρτητέο στo ΜΗΤΡΩΟ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. Τηλεφώνου
Αρ. Τηλεομοιοτ.
Ηλεκτρον. Δ/νση

Χρόνος Διατήρησης
Βαθμός Ασφάλειας

:
: Αδιαβάθμητo

Θεσσαλονίκη,

:14-10-2015

Αριθ. Πρωτ.

: οικ.15410

Βαθμός Προτεραιότητας

: Επείγον

: Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
: 551 33
: Δ. Ιωάννου
: Σ. Μαυρομάτης
: 2310 483 239, 228
: 2310 483 247
: tedkeve@prv.ypeka.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μονόχρωμου φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος τύπου laser για τις ανάγκες των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας & Επιθεώρησης Δόμησης
και Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.»
Τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας & Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΕ & ΤΕΔΚ) της
Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος προτίθενται να προβούν στην προμήθεια μονόχρωμου φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος τύπου laser και αναλωσίμων αυτού, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα προδιαγραφών.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
LASER - ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, SCANER, FAX, Μεγέθους Α3, 35 ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ / ΛΕΠΤΟ – ΤΕΜΑΧΙΑ 1
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός μονάδων

1

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, επιθυμητό να είναι ερμάριο.
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
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χαρτιού συνολικής χωρητικότητας πεντακοσίων (500)
φύλλων έκαστος, διαστάσεων Α5-Α3.
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη, αναστροφέα
πρωτοτύπων 100 φύλλων.
Να διαθέτει σύστημα αυτόματης διπλής όψης.
Να διαθέτει προεπιλογή από 1-999 συνεχόμενων
αντιγράφων.
Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης.
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.
Δυνατότητα αποστολής fax με σάρωση εγγράφων και
δικτυακά.
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.
Πλήρες σετ αναλωσίμων για τουλάχιστον 50.000
αντίγραφα, πλην του χαρτιού.
Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την
παράδοση τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας στην ελληνική καθώς και ένα set
αναλωσίμων και ένα πακέτο χαρτί Α4 χιλίων φύλλων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει το μηχάνημα
και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο (2)
τουλάχιστον άτομα.
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Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει
την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ LASER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΤΕΕ & ΤΕΔΚ) ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», στα
Γραφεία των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας & Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ε.Β.Ε. του
Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. (Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά, 1ος όροφος) μέχρι την Τετάρτη 21-10-2015 και ώρα 16:00 μ.μ.
Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 2310 483 239.
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Περιεχόμενο προσφοράς
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα
εμπεριέχονται:
1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι :
α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς και
β) έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα
προσφερόμενα προϊόντα ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση λειτουργικές απαιτήσεις.
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται κατ’ ελάχιστον η τιμή του
προσφέροντος για κάθε είδος με τη συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα:
Είδος

Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
σε €

ΦΠΑ
σε €

Συνολική Τιμή
(με ΦΠΑ) σε €

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ LASER ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΥΤΟΥ
Επί ποινή αποκλεισμού, οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραιτήτως από φυλλάδιο τεχνικών
προδιαγραφών του κατασκευαστή, βάσει του οποίου θα αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν
κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.
Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα: Για την προμήθεια των ειδών θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') και Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α'), όπως ισχύουν.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης, µε έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στα γραφεία της Υπηρεσίας, επί της οδού Αδριανουπόλεως 24,
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 1ος όροφος.
Σε περίπτωση μη παράδοσης εντός των χρονικών ορίων που παρέχονται στον προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις των άρθρων 26 και 32 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α').
Προϋπολογισμός δαπάνης: Η σχετική δαπάνη ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (4.600 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Για την ανωτέρω δαπάνη υπάρχει εγκεκριμένο ποσό στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου 2012ΣΕ07580099 της ΣΑΕ
075/8/2012.
Διαγωνιστική διαδικασία: Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή.
Παραλαβή – Πληρωμή: Η οριστική και ποιοτική παραλαβή των ανωτέρω θα γίνει με τη σύνταξη πρωτοκόλλου
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής που συστάθηκε με τις σχετικές
Αποφάσεις (Α.Π.: οικ. 94/31-12-2014 (ΑΔΑ: 738Ε0-2ΟΦ) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. και
ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ. για το έτος 2015» & Α.Π.: οικ. 12279/20-08-2015 (ΑΔΑ:7ΕΧΑ465ΦΘΗ-ΟΟ6) «Αντικατάσταση μελών
Συλλογικών Οργάνων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος,
Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.)»).
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Το πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής αποτελεί πιστοποίηση για την πληρωμή του προμηθευτή. Για

την πληρωμή του ο προμηθευτής θα εκδώσει τιμολόγιο, το οποίο θα διαβιβαστεί στα Τμήματα Επιθεώρησης
Ενέργειας & Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδάφισης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. μαζί
με εν ισχύ αντίγραφο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ.

Η Εισηγήτρια

Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Δ.Κ.

Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε..

Η Προϊσταμένη Ε.Β.Ε.

Μ. Παπαδοπούλου

Δ. Ιωάννου

Σ. Μαυρομάτης

Κωνσταντίνα Αλ. Μήτσιου

Εσωτερική Διανομή:
1. Αρχείο Τ.Ε.Ε./ Ε.Β.Ε.
2. Αρχείο Τ.Ε.Δ.Κ. / Ε.Β.Ε.
3. Μέλη Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, με έδρα τη
Θεσσαλονίκη
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