Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.) του Σώματος
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.) του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.), προτίθεται να προβεί σε
προμήθεια – με απευθείας ανάθεση - δικτυακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος – σαρωτή – εκτυπωτή
και αναλώσιμων αυτού, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προμήθεια δικτυακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος – σαρωτή –
εκτυπωτή και αναλώσιμων αυτού
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.500,00 πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση που υπάρχει στο Π.Δ.Ε. 2012 ΣΕ
07580072 «Υποστήριξη της λειτουργίας του Συντονιστικού Γραφείου
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)» της ΣΑΕ 075/8.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

10.06.2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

25.06.2015 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ.
ΣΥΓΑΠΕΖ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119, ΓΡΑΦΕΙΑ 722 & 723, 101 92 ΑΘΗΝΑ
email : sygapez@eka.ypeka.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πουλή Σταυρούλα, τηλ. 210 69 74 748
Λένη Γεωργία, τηλ. 210 69 74 730
ΣΥΓΑΠΕΖ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119, ΓΡΑΦΕΙΑ 730 & 723, ΤΚ. 101 92
ΑΘΗΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ / ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ / ΣΑΡΩΤΗ / FAX
(κωδ. CPV:30121100-4, Φωτοαντιγραφικά) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Αριθμός μονάδων

1

2

Το μηχάνημα να είναι καινούργιο, ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασμένο σύμφωνα
με τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE, κυκλοφορίας στην Ελληνική
αγορά από το 2012 και μετά.

ΝΑΙ

3

Το μηχάνημα να προσφέρεται με την αντίστοιχη βάση του κατασκευαστή και να
διαθέτει χώρο αποθήκευσης χαρτιού (ερμάριο) και ροδάκια μετακίνησης.

ΝΑΙ

4

Να έχει ταχύτητα παραγωγής αντιγράφων τουλάχιστον είκοσι δύο (22) αντίγραφα το
λεπτό, για μέγεθος χαρτιού Α4. Η ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον
κατασκευαστή.

ΝΑΙ

5

Να έχει χρόνο προθέρμανσης έως 25’’

ΝΑΙ

6

Να έχει ταχύτητα πρώτης εκτύπωσης μικρότερη ή ίση από 7’’

ΝΑΙ

7

Να λειτουργεί με ρεύμα 220 V/50 Hz, χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.

ΝΑΙ

8

Να διαθέτει τουλάχιστον μνήμη 2 GB RAM και σκληρό δίσκο χωρητικότητας 250 GB

ΝΑΙ

9

Να διαθέτει σύστημα σμικρύνσεων και μεγεθύνσεων καθώς και ΖΟΟΜ 25-400%.

ΝΑΙ

10

Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση 1200 Χ 1200 dpi
τουλάχιστον.

ΝΑΙ

11

Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής πρωτοτύπων ελάχιστης διάστασης Α5 και μέγιστης
διάστασης Α3.

ΝΑΙ

12

Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) δίσκους τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής
χωρητικότητας πεντακοσίων (500) φύλλων έκαστος, διαστάσεων Α5-Α3

ΝΑΙ

13

Διαθέτει δεύτερη κασέτα πλαϊνής τροφοδοσίας (by pass) 150 ή τουλάχιστον 100
φύλλων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων.

ΝΑΙ

14

Διαθέτει αυτόματο τροφοδότη, αναστροφέα πρωτοτύπων 100 φύλλων.

ΝΑΙ

15

Να διαθέτει σύστημα αυτόματης διπλής όψης.

ΝΑΙ

16

Να διαθέτει προεπιλογή από 1-999 συνεχόμενων αντιγράφων.

ΝΑΙ

17

Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης.

NAI

18

Να διαθέτει αθροιστικό μετρητή φωτοαντιγράφων.

NAI

19

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.

NAI

20

Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης.

NAI

21

Να συνδέεται με Η/Υ μέσω θύρας USB(≥)2.0.

ΝΑΙ

22

Να συνδέεται μέσω Ethernet interface 10/100/1000 σε δίκτυο υπολογιστών.

ΝΑΙ

23

Να αναφερθούν όλα τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα που είναι συμβατό το
μηχάνημα.

ΝΑΙ

24

Το μηχάνημα να λειτουργεί ως δικτυακός εκτυπωτής

ΝΑΙ

25

Να έχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων

ΝΑΙ

26

Να σαρώνει ασπρόμαυρα και έγχρωμα πρωτότυπα με ανάλυση 600 Χ 600 dpi και
ταχύτητα 80 σελίδες Α4 το λεπτό.

ΝΑΙ

27

Να σαρώνει στο δίκτυο, σε e-mail και σε PC.

ΝΑΙ

28

Να διαθέτει μονάδα Fax για αποστολή και λήψη.Super G3

ΝΑΙ

Ταχύτητα modem έως 33,6 Kbps, Ανάλυση max 600 x 600dpi

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας – δωρεάν συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης) τουλάχιστον τριών
(3) χρόνων 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.

2

Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοση τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας στην ελληνική, καθώς και ένα σύνολο (set) αναλωσίμων αρχικής λειτουργίας.

3

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο (2) τουλάχιστον άτομα. Η εκπαίδευση αυτή θα
περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος η οποία θα συνδυάζεται σε όλες τις
παρεχόμενες δυνατότητες του καθώς και την αντιμετώπιση παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών όπως
εμπλοκή χαρτιού κ.λ.π. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίμων.

4

Στην προσφορά του μηχανήματος συμπεριλαμβάνεται αναπόσπαστα και τριετής (3της) κάλυψη
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης (εργασία τεχνικού και υλικά) για τρία (3) χρόνια με δαπάνη
αποκλειστικά του προμηθευτή.

5

Στην προσφορά του μηχανήματος συμπεριλαμβάνεται αναπόσπαστα και η προμήθεια των απαραίτητων
αναλωσίμων (πλην χαρτιού) για παραγωγή πενήντα χιλιάδων (50.000) αντιγράφων ετησίως για τρία (3)
χρόνια, δηλ. συνολικά τα αναλώσιμα για εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) αντίγραφα, τα οποία δεν
προσμετρώνται στο σύνολο (set) αναλωσίμων αρχικής λειτουργίας του ανωτέρω σχετικού (2) όρου.

