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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ

Πάηξα, 19/11/2018

Ε.Τ.Δ.Ε. – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΟ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

A.Π. ΠΣ/ΦΓΠΣΟΟΟ/ΠΘ2/νηθ.3181

(ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ / ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ & ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ)

Σαρ. Γηεύζπλζε:
Σ.Κ.
Πιεξνθνξίεο:
Σειέθσλν:
F A X:
e -mail:

Θέμα:

Καιαβξύησλ 52-56 & Φιέκηλγθ
26110 ΠΑΣΡΑ
σηεξόπνπινο Κ. – Παζηόο Γ.
2610 – 390021/22
2610 – 390050
eyed.kssy.pat@ggde.gr

ΠΡΩΣΟΓΕΝΕ ΑΙΣΗΜΑ

Ππομήθεια ενόρ (1) τηθιακού έγσπυμος δικηςακού θυηοανηιγπαθικού/εκηςπυηικού
μησανήμαηορ για ηην κάλςτη ηυν λειηοςπγικών αναγκών ηηρ ΕΤΔΕ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ και ζςνηήπηζη αςηού για
ένα έηορ.

Η Τπεξεζία καο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο θαη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία
ηεο ζα πξνβεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζηελ ζύλαςε ζύκβαζεο για ηην ππομήθεια
ενόρ (1) τηθιακού έγσπυμος δικηςακού θυηοανηιγπαθικού/εκηςπυηικού μησανήμαηορ
(ηοςλάσιζηον για μέγεθορ σαπηιού Α4 και Α3, ζύγσπονηρ ηεσνολογίαρ και μεγάλος όγκος
εκηύπυζηρ) και για ηη ζςνηήπηζη αςηού για ένα έηορ για παπαγυγή μέσπι 100.000 ανηίηςπα.
Η πξνκήζεηα θαη ε παξάδνζε ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο, Καιαβξύησλ 52-56 & Φιέκηλγθ
26226, ζηελ Πάηξα.
Χο εθ ηνύηνπ, ν Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο ζα ζπλάςεη ζύκβαζε κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ
2.500,00 € (δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξώ) πιένλ Φ.Π.Α. 24%. Οη δαπάλε πνπ ζα πξνθύςεη από
ηελ ελ ιόγσ ζύκβαζε ζα θαιπθζεί από ηηο πηζηώζεηο ηνπ Δ.Δ. 2018Δ07420005 ηεο ΑΔ 074/2. ε
πεξίπησζε πνπ ην ελάξηζκν ηξνπνπνηεζεί ή δεκηνπξγεζεί λέν, νη δαπάλεο ζα βαξύλνπλ ην
αληίζηνηρν λέν ελάξηζκν.
Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνύλ από Σξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή. Η αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ
ππνγξαθή ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Η αλσηέξσ Δπηηξνπή έρεη δηθαίσκα λα απνθιείζεη νπνηαδήπνηε
πξνζθνξά εάλ δηαπηζηώζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν όηη ν/νη ελδηαθεξόκελνο/νη έρεη ππνβάιιεη ςεπδή
έγγξαθα θαη ζηνηρεία.
ΦΟΡΔΑ

ΑΦΜ
ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Τ.Γ.Δ.) ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΙ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ
090310533
Πξνκήζεηα ελόο (1) ςεθηαθνύ έγρξσκνπ δηθηπαθνύ θσηναληηγξαθηθνύ/
εθηππσηηθνύ κεραλήκαηνο (ηνπιάρηζηνλ γηα κέγεζνο ραξηηνύ Α4 θαη Α3,
ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη κεγάινπ όγθνπ εθηύπσζεο (≥50.000/κήλα))
θαη ζπληήξεζε απηνύ γηα έλα έηνο γηα παξαγσγή κέρξη 100.000
αληίηππα.
2.500€
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Φ.Π.Α.
ΝΟΜΙΜΑ
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

18REQ004023791 2018-11-19

CPV
ΚΧΓΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΦΟΡΔΑ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ

24%
Δπξώ (€)
Φεθηαθό έγρξσκν δηθηπαθό θσηναληηγξαθηθό/εθηππσηηθό κεράλεκα
γηα κέγεζνο ραξηηνύ ηνπιάρηζηνλ A4 θαη A3 κε ηα παξαθάησ ειάρηζηα
ραξαθηεξηζηηθά:
1. ηύπνο: Laser
2. αλαιώζηκν: toner
3. δπλαηόηεηα απηόκαηεο δηπιήο όςεο γηα αληηγξαθή / εθηύπσζε /
ζάξσζε γηα ηα δεηνύκελα κεγέζε ραξηηνύ
4. ηαρύηεηα κνλόρξσκεο/έγρξσκεο αληηγξαθήο/εθηύπσζεο δηπιήο
όςεσο γηα κέγεζνο Α4: ≥25 ppm
5. ηαρύηεηα κνλόρξσκεο/έγρξσκεο ζάξσζεο δηπιήο όςεσο γηα
κέγεζνο Α4: ≥50 όςεηο ην ιεπηό
6. πξέπεη λα δηαζέηεη απηόκαην ηξνθνδόηε πξσηνηύπσλ κε
δπλαηόηεηα δηπιήο όςεο, ρσξεηηθόηεηαο ≥100 θύιισλ, ηθαλόο λα
δέρεηαη ηα δεηνύκελα κεγέζε ραξηηνύ
7. δπλαηόηεηα κεγέζπλζεο: 25-400% ζε βήκαηα 0,1%, απηόκαην δνπκ
8. δπλαηόηεηα απηόκαηεο πξνζαξκνγήο-ξύζκηζεο ζθνπξόηεηαο
9. δπλαηόηεηα δηθηπαθήο εθηύπσζεο/ζάξσζεο κε ζύλδεζε Ethernet
10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T θαζώο θαη ζύξα USB 2.0.
10. Πξσηόθνιια δηθηύνπ: ηνπιάρηζηνλ TCP/IP (IPv4/IPv6)
11. αλάιπζε εθηύπσζεο: ≥1.800 x 600 dpi , 1.200 x 1.200 dpi
12. αλάιπζε αληηγξαθήο/ζάξσζεο: ≥600 x 600 dpi
13. δπλαηόηεηεο ζάξσζεο: Scan to eMail, Scan to SMB, Scan to USB,
Network TWAIN scan
14. κνξθέο αξρείσλ από ζάξσζε: TIFF; PDF; JPEG; XPS; DOCX;
XLSX κε δπλαηόηεηα πνιιώλ ζειίδσλ ζην ίδην αξρείν
15. κλήκε 2 GB θαη ζθιεξό δίζθν 250 GB
16. ζπκβαηόηεηα κε: Windows , Linux, Mac
17. δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κεηαβαιιόκελεο θαζέηεο ραξηηνύ βάξνπο 50300 g/m2 ≥500 θύιισλ επέιηθηεο γηα λα δέρνληαη ηα δεηνύκελα
κεγέζε ραξηηνύ θαη βνεζεηηθό δίζθν (bypass) ≥50 θύιισλ επέιηθην
γηα λα δέρεηαη ηα δεηνύκελα κεγέζε ραξηηνύ
18. δπλαηόηεηα ηόζν απηόκαηεο επηινγήο ραξηηνύ από ηνπο δηάθνξνπο
δίζθνπο ηξνθνδνζίαο όζν θαη επηινγήο ραξηηνύ από ην ρξήζηε.
19. επηδαπέδην κε ηξνρήιαηε εξγνζηαζηαθή βάζε ζηήξημεο κε εξκάξην
ηνπνζέηεζεο αλαισζίκσλ
20. επηζπκεηή ε ύπαξμε δπλαηνηήησλ γηα fax θαη Mobile Printing.
21. νζόλε επαθήο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ην ρεηξηζκό ηνπ κεραλήκαηνο
κε κελύκαηα θαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα
22. ρξόλνο εγγύεζεο γηα νιόθιεξν ην κεράλεκα θαη γηα ηα επηκέξνπο
ηκήκαηά ηνπ: ≥2 ρξόληα.
ηελ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνύκελνπ γηα ηε
ιεηηνπξγία
ηνπ
θσηναληηγξαθηθνύ/εθηππσηηθνύ
κεραλήκαηνο
ινγηζκηθνύ θαζώο θαη ε δαπάλε γηα ηελ εθπαίδεπζε ελόο ηνπιάρηζηνλ
αηόκνπ α) ζηελ ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο, β) ζηε ζύλδεζή ηνπ ζην
δίθηπν, θαη γ) ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δηθηπαθήο εθηύπσζεο/ζάξσζεο
από έλαλ ηνπιάρηζηνλ ππνινγηζηή ηνπ δηθηύνπ ηεο Τπεξεζίαο. Δπίζεο
ζηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ύπαξμε ησλ επηπιένλ ησλ
αλσηέξσ αλαγξαθνκέλσλ δπλαηνηήησλ πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη ην
πξνζθεξόκελν κεράλεκα.
42991200-1 & 50313200-4
Δ.Δ. 2018Δ07420005 ηεο ΑΔ 074/2
(ζε πεξίπησζε πνπ ην ελάξηζκν ηξνπνπνηεζεί ή δεκηνπξγεζεί λέν, νη
δαπάλεο ζα βαξύλνπλ ην αληίζηνηρν λέν ελάξηζκν)
ΜΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ
ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ
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ΤΠΟΒΟΛΗ Μέρξη ηε Γεπηέξα 26/11/2018 θαη ώξα 12:00 π.κ., είηε κε απνζηνιή

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξάο ζε θιεηζηό θάθειν ζηελ ηαρπδξνκηθή
δηεύζπλζε: ΕΤΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΚΑΙ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, Καλαβπύηυν 52-56 & Φλέμινγκ, Σ.Κ. 26226 Πάηπα
είηε κε θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο απηνπξνζώπσο (ή δηα λνκίκνπ
εθπξνζώπνπ ή κε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν) ζην
πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο, νη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζεσξνύληαη
εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Οη ππνςήθηνη θέξνπλ επζύλε γηα
ηπρόλ θαζπζηέξεζε πξνζθόκηζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
Καιαβξύησλ 52-56 & Φιέκηλγθ, 26226 Πάηξα.
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
Δληόο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο.
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο από ηελ
ΤΝΣΗΡΗΗ
παξαιαβή ηνπ θσηναληηγξαθηθνύ/εθηππσηηθνύ κεραλήκαηνο, πιήξνπο
εγθαηεζηεκέλνπ θαη ζε ιεηηνπξγία, λα παξέρεη με έξοδά ηος ππεξεζίεο
ζπληήξεζεο θαη πιήξνπο ηερληθήο ππνζηήξημεο απηνύ. πγθεθξηκέλα:
1. Να δηαζέηεη συπίρ καμία επιβάπςνζη ηηρ Τπηπεζίαρ ηα
απαηηνύκελα πιηθά (κειάληα θαη ινηπά αλαιώζηκα) θαη αληαιιαθηηθά
γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, κε εμαίξεζε ηα ραξηηά, ηηο
δηαθάλεηεο θαη ηα ζπξξαπηηθά γηα παπαγυγή μέσπι 100.000
ανηίηςπα. Δπίζεο λα δηαζέηεη συπίρ καμία επιβάπςνζη ηηρ
Τπηπεζίαρ ινγηζκηθό αλαβάζκηζεο ηνπ κεραλήκαηνο εθόζνλ θάηη
ηέηνην απαηηεζεί.
2. Να απνθαζηζηά ηηο βιάβεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ θαλνληθή
ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο
3. Να αληηθαζηζηά ηα αληαιιαθηηθά θαη ηα κέξε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
απαηηνύληαη - θαηά πεξίπησζε - γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ.
4. Η ηερληθή ζπληήξεζε ηνπ θσηναληηγξαθηθνύ/εθηππσηηθνύ
κεραλήκαηνο ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο
(Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 08:00 - 15:00)
5. Υξόλνο απόθξηζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο: ≤ από 8 εξγάζηκεο ώξεο.
ΚΑΝΟΝΔ
Η παξνύζα αλαθνίλσζε λα αλαξηεζεί: α) ζηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ηεο
ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.yme.gov.gr θαη www.ggde.gr θαη β) ζην
Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ.)
eprocurement.gov.gr
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα
2610 390021 θαη 2610 390022.
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Πξντζηάκελνο
Κ. σηεξόπνπινο – Γ.Παζηόο

ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜ.

Φάθεινο …ΠΣ/ΦΓΠΣΟΟΟ/ΠΘ2….

ΠΕ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ με Α’β.

Υ.Α.
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