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Αναρτητέο στo ΜΗΤΡΩΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. Τηλεφώνου
Αρ. Τηλεομοιοτ.
Ηλεκτρον. Δ/νση

Χρόνος Διατήρησης
Βαθμός Ασφάλειας

:
: Αδιαβάθμητo

Θεσσαλονίκη,

:08-09-2015

Αριθ. Πρωτ.

: οικ.13189

Βαθμός Προτεραιότητας

: Επείγον

: Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
: 551 33
: Ε. Τσανικλίδου
: 2310 483226
: 2310 483247
: epbe@otenet.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έγχρωμου πολυμηχανήματος, τύπου
laser, συσκευής τηλεομοιοτυπίας και αναλωσίμων αυτών του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της
Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.»
Το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος προτίθεται να προβεί στην
προμήθεια έγχρωμου πολυμηχανήματος, τύπου laser, με δυνατότητες εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης,
καθώς και συσκευής τηλεομοιοτυπίας και αναλωσίμων αυτών, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα προδιαγραφών.
Έγχρωμο πολυμηχάνημα τύπου laser
Χαρακτηριστικό
Προδιαγραφή
Λειτουργίες Εκτύπωσης
Εκτύπωση ασπρόμαυρη και έγχρωμη, διπλής όψης
Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδας
≥ 20 σελ. / λεπτό
Α4
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης
≤15 δευτερόλεπτα (από κατάσταση ετοιμότητας)
σελίδας (ασπρόμαυρης/
έγχρωμης):
Ανάλυση (dpi)
≥ 600×600
Μηνιαίος Κύκλος εργασιών
≤75.000 σελ.
Συνιστώμενος μηνιαίος Κύκλος 2.000 - 3.000 σελ.
εργασιών
Μνήμη (προσφερόμενη)
≥ 128MB
Χωρητικότητα τροφοδότη
≥ 250 σελ.
χαρτιού
Είδη μέσων εκτύπωσης
Απλό χαρτί, Χοντρό χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Προτυπωμένο χαρτί,
Ανακυκλωμένο, Ετικέτες, Cardstock, Χαρτί με επικάλυψη, Φάκελοι
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6
Λειτουργίες αντιγραφής
Αντιγραφή διπλής όψης, 2 σε 1, 4 σε 1
Αυτόματος τροφοδότης,
≥ 50 φύλλων
αναστροφέας πρωτοτύπων
Μεγέθυνση
25 - 400%
Πολλαπλά Αντίγραφα
≥99
Ταχύτητα σάρωσης
≥10 σελ. / λεπτό
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Τρόπος σάρωσης
Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε e-mail, Σάρωση σε USB
Τύποι αρχείων
Συνδεσιμότητα
Γλώσσα
Υποστηριζόμενα Λειτουργικά
Συστήματα
Χρήστες
Λοιπές Απαιτήσεις
Συσκευή Τηλεομοιοτυπίας
Χαρακτηριστικό
Συμβατότητα
Τρόπος κλήσης
Τύπος φαξ
Ταχύτητα μεταβίβασης
Ταχύτητα σύνδεσης
Μνήμη εγγράφου
Συνδεσιμότητα
Αυτόματος τροφοδότης
εγγράφων
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
Χωρητικότητα τροφοδότη
χαρτιού
Λειτουργία Εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδας
Α4
Λειτουργία Αντιγραφής
Ανάλυση (dpi)
Ταχύτητα σάρωσης
Τρόπος σάρωσης
Τύποι αρχείων
Γλώσσα
Υποστηριζόμενα Λειτουργικά
Συστήματα
Λοιπές Απαιτήσεις

JPEG, PDF
USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3
Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
≥25
Πλήρες σετ αναλωσίμων για 50.000 έγχρωμες σελίδες
Δωρεάν τεχνική υποστήριξη για 2 χρόνια (εργασία και υλικά)
Προδιαγραφή
ITU – T G3
Τονικός / Παλμικός
Laser
8 sec/σελίδα
33,6kbps
≥ 16MB
10-Base-T/100-Base TX Ethernet, USB 2.0
50 φύλλων
A6-A4
≥ 250 σελ.
Ασπρόμαυρη διπλής όψης
≥ 20 σελ. / λεπτό
Αντιγραφή διπλής όψης (ασπρόμαυρη)
≥ 600×600
≥10 σελ. / λεπτό
Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε e-mail, Σάρωση σε USB
JPEG, PDF
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3
Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Πλήρες σετ αναλωσίμων για 50.000 σελίδες
Δωρεάν τεχνική υποστήριξη για 2 χρόνια (εργασία και υλικά)

Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει
την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΤΥΠΟΥ
LASER, ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΠ) της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», στα Γραφεία του Τμήματος
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Ε.Β.Ε. του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. (Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά, 1ος όροφος) μέχρι
την Πέμπτη 17-09-2015 και ώρα 14:30 μ.μ. Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 2310 483226.
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.
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2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του προσφέροντος στην οποία θα
προσφέροντος για κάθε είδος με τη συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα:
Είδος

Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
σε €

δηλώνεται κατ’ ελάχιστον η τιμή του

ΦΠΑ
σε €

Συνολική Τιμή
(με ΦΠΑ) σε €

Έγχρωμο πολυμηχάνημα τύπου laser, με
δυνατότητες εκτύπωσης, αντιγραφής και
σάρωσης, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτούμενων αναλωσίμων για 50.000
σελίδες και τεχνικής υποστήριξης
(εργασία και υλικά) για δύο (2) έτη.
Συσκευή
τηλεομοιοτυπίας,
με
δυνατότητες ασπρόμαυρης εκτύπωσης,
αντιγραφής
και
σάρωσης,
συμπεριλαμβανομένων
των
απαιτούμενων αναλωσίμων για 50.000
σελίδες και τεχνικής υποστήριξης
(εργασία και υλικά) για δύο (2) έτη.
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.
Οι υπό προμήθεια μηχανές γραφείου και τα αναλώσιμα θα παραδοθούν εντός είκοσι (20) ημερών από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, µε έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στους χώρους της Υπηρεσίας, επί της
οδού Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 1ος όροφος. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό
προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια 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 πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ (5.600,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:
Είδος

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Έγχρωμο πολυμηχάνημα τύπου laser, με δυνατότητες
εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης, συμπεριλαμβανομένων
των απαιτούμενων αναλωσίμων για 50.000 σελίδες και τεχνικής
υποστήριξης (εργασία και υλικά) για δύο (2) έτη.

Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Συσκευή τηλεομοιοτυπίας, με δυνατότητες ασπρόμαυρης
εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης, συμπεριλαμβανομένων
των απαιτούμενων αναλωσίμων για 50.000 σελίδες και τεχνικής
υποστήριξης (εργασία και υλικά) για δύο (2) έτη.

Χίλια εξακόσια ευρώ (1.600,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Για την ανωτέρω δαπάνη υπάρχει εγκεκριμένο ποσό στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου 2011ΣΕ07580034 της ΣΑΕ
075/8/2011 «Συνέχιση της υποστήριξης της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(ΕΥΕΠ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)».
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Διαγωνιστική διαδικασία: Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Προσφορές θα γίνουν δεκτές και κατά τμήματα, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές και την ανάλυση δαπάνης που παρατίθενται στους ανωτέρω πίνακες.

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. 12279/20-07-2015 (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.)»).
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 στο Τμήμα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος 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.Α.Π.ΕΝ.

Η Προϊσταμένη Ε.Β.Ε.

Κωνσταντίνα Αλ. Μήτσιου

Εσωτερική Διανομή:
1. Αρχείο Τ.Ε.Π./ Ε.Β.Ε.
2. Ευδοξία Κ. Τσανικλίδου
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