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ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΓΙΑ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΘ 196/2022 
Για τθν  «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΩΝ (14) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ» 

με κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΘ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ Ν.Ρ.Δ.Δ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»  

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ  ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ  

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

Ρρωτόκολλο (Νο317) 
«Γ.Ν.Α  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-47ΑΘΘΝΑ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θμερομθνία: 07-09-2022 
Θμζρα: Τετάρτθ 
Ϊρα: 10:00  

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Θμερομθνία: 07-09-2022 
Θμζρα: Τετάρτθ  
Ϊρα: 11:00  

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Το Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου  

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΩΝ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΩΝ (14) 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 30121200 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 16.864,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)  





ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Σφμφωνα με χρονοδιάγραμμα που κα κατατεκεί 
με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
 

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
 

Εξιντα θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και 
τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟ Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 
 

25-08-2022 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν: 
- του Ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ-Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ», 
- του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίωσ μετά το Ν. 4782/2021, 
- του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4254/2014 (Αϋ 85) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του 
π.δ.318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
αυτοφ, 
- τθσ παρ. Η του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
- του Ν.4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ 
και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ», 
- του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 2013-2016-Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του 
Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016», 
- του Ν.4052/2012 (Α’ 41) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ 
των Σχεδίων Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου 
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ 
τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, 
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ 
για τθ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», 
- του Ν. 4038/2012 (Αϋ 14) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του 
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015», 
- του Ν. 4025/2011 (Α’ 228) «Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα 
Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ», 





- του άρκρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο 
- βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου 
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων 
τθσ διοίκθςθσ,  
- του Ν.3959/2011 (Αϋ93) «Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ», 
- του Ν. 3943/2011 (Α’ 66) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν 
υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν», 
- του Ν.3868/2010(Α’ 129) «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και λοιπζσ 
διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ», 
- του άρκρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α’ 128) «Εποπτεία Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ, Σφςταςθ 
εγγυθτικοφ κεφαλαίου ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ηωισ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ 
ικανότθτασ και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Οικονομικϊν», 
- του Ν.3863/2010 (Αϋ115) «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ 
ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το Ν.4387/2016), 
- του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.3846/2010 (Αϋ 66) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.3580/2007 (Α’ 134) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το 
Ν.4472/2017), 
- του Ν. 3414/2005 (Αϋ 279) «Τροποποίθςθ του ν. 3310/2005 "Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ 
τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων’’ (ΦΕΚ 30/Αϋ/14.2.2005)», 
- του Ν.3329/2005 (Α’ 81) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ», 
- του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 
- του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ»,   
- του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θζματα» ςυνδυαςτικϊσ προσ το Ν. 4481/2017 (Α’ 100) «Συλλογικι διαχείριςθ 
δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων» και το Ν.4212/2013 
(Α’ 257) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Σεπτεμβρίου 2011 και τθσ Οδθγίασ 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2012 ςτο ελλθνικό δίκαιο και 
τροποποίθςθ του ν.2121/1993 «Πνευματικι ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και 
πολιτιςτικά κζματα», 
- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 
27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 
Δεδομζνων), 
- του Ρ.Δ.80/2016 (Αϋ 145)«Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 
- του Ρ.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία» και 
- του ΝΔ 496/1974  (Α’ 204) «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου 
Δικαίου» 
- τθν εν γζνει ιςχφουςα νομοκεςία περί προμθκειϊν ΝΡΔΔ 
 
 
&Τισ αποφάςεισ: 

javascript:open_links('47249,701822')
javascript:open_links('609330,47249')




1.1 Τθν Αρικμ. Ρρωτ. 01/01/19518-05/07/2022 Απόφαςθ του  Διοικθτι περί ζγκριςθσ 
ςκοπιμότθτασ τθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια   
1.2 Τθν αρικμ1135/2022 απόφαςθ  δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με ΑΔΑ: 
ΨΧΒΨ4690ΩΧ-ΔΕ3 (ΚΑΕ  7124). 

 
 

ΑΡΕΥΘΥΝΟΥΜΕ 
 

ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΓΑΡΤΩΝ ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Για τθν «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΩΝ (14) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ » 

 με απευκείασ ανάκεςθ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ  

 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία δζκα τεςςάρων (14) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 
 
Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των 
προςφορϊν, ωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, είναι εκπρόκεςμεσ και 
επιςτρζφονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
 
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ 
εκπρόςωποσ του κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά 
περίπτωςθ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.   

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ – ΡΕΙΓΑΦΘ  ΕΙΔΟΥΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ 24% 

1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ Α3 

5 12.400,00 

2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑ Α4 

9 4.464,00 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν προμικεια ορίηονται ςτο 
Μζροσ Αϋ τθσ διακιρυξθσ.  

 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 
ΑΘΟ 1.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (άρκρα 73, 74 & 75 Ν4412/2016) 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 





καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων και κοινοπραξίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για 
τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο 
εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι 
αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
 
ΑΘΟ 2.  ΤΟΡΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΘΣ  ΡΟΣΦΟΩΝ 
 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Σε ζνα από τα αντίγραφα που 
ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ 
“ΡΩΤΟΤΥΡΟ” να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο και να φζρει υποχρεωτικά 
ςυνεχι αρίκμθςθ. 
Πλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι 
επιμελϊσ αρχειοκετθμζνα ςε επιμζρουσ φακζλουσ που τίκεται μζςα ςτον ενιαίο φάκελο. 
Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 
2. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
2.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ. 
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
2.4. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ. 
2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 
3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 
ςτοιχεία και ςυγκεκριμζνα: 
3.1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: Υπεφκυνθ Διλωςθ (όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςε εφαρμογι 
των άρκρων 1 και 3 του Ν. 4250/2014 και του Ν. 1599/1986) ςτθν οποία κα αναγράφονται 
τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και ςφμφωνα με τθν οποία κα δθλϊνεται από το 
ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα ότι: α) μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ 
του ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παρ. 1, 2 και 4β 
του άρκρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρκρου 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του 
Δθμοςίου ι ΝΡΔΔ, β) αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, γ) 
θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, των οποίων 
ο προςφζρων ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ, δ) τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τισ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ε) τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά είναι αλθκι και ακριβι, ςτ) παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του 
ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ ι 
ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και η) ςυμμετζχει με μόνο μία προςφορά ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Στθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων θ υπογραφι τθσ ωσ άνω 
υπεφκυνθσ διλωςθσ απαιτείται από τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ από το νόμιμο εκπρόςωπο 
κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.  
3.2. Τεχνικι προςφορά. Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό 
ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Σε 
περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και 





ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ 
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
3.3. Οικονομικι προςφορά. Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε 
ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ». Το τίμθμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν 
προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με ΦΡΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα. Επιςθμαίνεται ότι 
οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςαν βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ εγχϊριασ 
αγοράσ όπωσ καταγράφεται ςτο παρατθρθτιριο του άρκρου 24 του ν. 3846/2010. 
Ρροςφορζσ που αναγράφουν τιμζσ πάνω από το παρατθρθτιριο του άρκρου 24 του ν. 
3846/2010 κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ όπου ταυτοποιοφνται. 
4. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία 
του Φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα 
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ 
οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι 
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά 
ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν 
Αγγλικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν.1497/1984 (Α’ 188).  
5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ 
κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά 
προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου 
και ςελίδασ. 
6.  Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
7. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι 
να ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.  
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ 
αφορά μόνο ςτισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που 
επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ 
αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των 
προςφορϊν, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο του, 
ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ αντιγράφων που 
εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Αϋ74) και 
μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των 
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με το 
Νόμο, τισ κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ 
διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια τθ μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι 
υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο με τθ 
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ ακόμθ και με νζα ζγγραφα εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που 
ζχουν ιδθ υποβλθκεί.  
8. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν 
υπόψθ οι διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (άρκρα 1και 3). 
 
ΑΘΟ 3.  ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ, από τθν 
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο 
του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ 
προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ 
λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ 





διακιρυξθ. Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ το διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. 
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ 
τθσ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο 
διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε 
δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 
 
ΑΘΟ 4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ- ΜΕΙΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν 
υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ 
προμθκευτισ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία 
περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των 
προτάςεων αυτϊν. 
 
ΑΘΟ 5. ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί με email τον 
προςφζροντα  ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») να 
υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ πζντε θμερϊν (5) θμερϊν από τθν αποςτολι του email τα 
κάτωκι δικαιολογθτικά  
α)απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου που να ζχει εκδοκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 
1, 
β)πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ-μζλουσ, 
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το ςφνολο των ταμείων κφριασ και 
επικουρικισ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των νόμιμων εκπροςϊπων εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ κατά το 
χρόνο υποβολισ τουσ κατϋεφαρμογι τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 
δ)πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ περί εκπροςϊπθςθσ και αντίγραφο καταςτατικοφ, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, ςυγκρότθςθσ ΔΣ ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ ΑΕ κλπ ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
του διαγωνιςμοφ και 
ε)Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπίςει με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα χ 
του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΘΟ 6. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο, με κάκε 
πρόςφορο τρόπο (ενδεικτικά θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) επί αποδείξει κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ.  
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια 





διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι. 
 
ΑΘΟ 18. ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 
4412/2016,. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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Α.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

1. Θα είναι προϊόν καταςκευαςτικοφ οίκου, πιςτοποιθμζνου κατά ISO 9001. 

2. Θα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με όλεσ τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ απαιτιςεισ, 
τυποποιιςεισ και προδιαγραφζσ και κα φζρει ςιμανςθ CE. 

3. Οι προςφορζσ κα ςυμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και επί ποινι αποκλειςμοφ, τα 
εξισ: 

1. Ριςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτι (Certification of Quality) ςε ιςχφ. 

2. Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ προϊόντοσ (Declaration of Conformity) ςε ιςχφ. 

3. Αναλυτικά φυλλάδια τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του οίκου καταςκευισ ςτα 

αγγλικά ι/και ςτα ελλθνικά. 

4. Συμπλθρωμζνθ τθν ςτιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ, του πίνακα των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν 

τθσ παραγράφου Β, με ςαφείσ παραπομπζσ ςτα φυλλάδια των τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του καταςκευαςτι και ςτισ πικανζσ αποκλίςεισ. 

5. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ, με πλιρθ και χωρίσ 

χρζωςθ, επιςκευι, ςυντιρθςθ και κάλυψθ πάςθσ φφςεωσ εργαςίασ και 

ανταλλακτικϊν, πλθν αναλωςίμων και πλθν περιπτϊςεων βανδαλιςμοφ και 

κακισ χριςθσ. 

6. Βεβαίωςθ τεχνικισ υποςτιριξθσ και κάλυψθσ ανταλλακτικϊν για πζντε (5) ζτθ. Θ 

εν λόγω βεβαίωςθ, θ οποία κα είναι επίςθμο ζγγραφο, νόμιμα μεταφραςμζνο 





και επικυρωμζνο (ι όπωσ άλλωσ προβλζπεται από τθν νομοκεςία), κα 

χορθγείται από τον καταςκευαςτι του ςυγκεκριμζνου τφπου προςφερόμενου 

εξοπλιςμοφ ι από τον επίςθμο αντιπρόςωπο του καταςκευαςτι ςτθν Ελλάδα. 

7. Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ, κα πρζπει να διακζτει ςτθν Ελλάδα επίςθμο 

εξουςιοδοτθμζνο SERVICE, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ τεχνικι υποςτιριξι 

του. Τοφτο κα αποδεικνφεται από επίςθμα ζγγραφα, νόμιμα μεταφραςμζνα και 

επικυρωμζνα (ι όπωσ άλλωσ προβλζπεται από τθν νομοκεςία), από τον 

καταςκευαςτι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ι του επίςθμου 

εξουςιοδοτθμζνου SERVICE ςτθν Ελλάδα. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςτον χϊρο προοριςμοφ του, 
ςτθν εγκατάςταςι του (κζςιμο λειτουργίασ) και ςτθν επίδειξθ / εκπαίδευςθ 
λειτουργίασ των χρθςτϊν. 

 

 

Β.    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ / ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ  ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

1.  Τφποσ: Ψθφιακό Laser φωτοαντιγραφικό μθχάνθμα Α3 

– Α4, επαγγελματικοφ τφπου, μεςαίασ παραγωγικισ 

ικανότθτασ. 

 

2.  Τροφοδοςία: 230V / 50Hz.  

3.  Κατανάλωςθ: 1000 W ςε λειτουργία, 200 W ςε 

αναμονι, 100 W ςε αδράνεια. 

 

4.  Θόρυβοσ: 65 dB ςε λειτουργία, 45 dB ςε αναμονι.  

5.  Ενςωματωμζνα ςυςτιματα: Φωτοαντιγραφισ, 

εκτφπωςθσ, ςάρωςθσ, δικτυακισ εκτφπωςθσ, 

δικτυακισ ςάρωςθσ. 

 

6.  Τεχνολογία: Θλεκτροςτατικι LASER.  

7.  Μζγεκοσ χαρτιοφ: Α3 – Α4.  

8.  Οκόνθ αφισ.  

9.  Αρικμθτικό πλθκτρολόγιο.  

10.  Διαςτάςεισ εκτφπωςθσ: Α3 – Α4.  

11.  Μζγεκοσ ςάρωςθσ: Α3 – Α4.  

12.  Τόνοι του γκρι: 256.  





13.  Λειτουργίεσ: Φωτοαντιγραφι, εκτφπωςθ, ςάρωςθ.  

14.  Λειτουργίεσ φωτοαντιγραφισ: Αυτόματθ, μονι όψθ, 

διπλι όψθ. 

 

15.  Λειτουργίεσ εκτφπωςθσ: φκμιςθ χρϊματοσ, εκτφπωςθ 

από USB, κλπ. 

 

16.  Ταχφτθτα εκτφπωςθσ: ≥25 ςελ. Α4 / λεπτό, ςε 

λειτουργία μίασ όψθσ, ≥10 ςελ. Α4 / λεπτό ςε 

λειτουργία διπλισ όψθσ. 

 

17.  Ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ ςάρωςθσ: ≥25 ςελ. Α4 / λεπτό 

ςε λειτουργία μιασ όψθσ με ανάλυςθ 300 dpi, ≥10 ςελ. 

Α4 / λεπτό ςε λειτουργία διπλισ όψθσ με ανάλυςθ 300 

dpi. 

 

18.  Χρόνοσ προκζρμανςθσ: 30 δευτερόλεπτα.  

19.  Χρόνοσ πρϊτου αντιγράφου: 10 δευτερόλεπτα ςε 

λειτουργία εκτφπωςθσ, 15 δευτερόλεπτα ςε 

λειτουργία ςάρωςθσ. 

 

20.  Ανάλυςθ εκτφπωςθσ: ≥600X600 dpi  

21.  Ανάλυςθ ςάρωςθσ: 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi.  

22.  Τφποι ςάρωςθσ: Κείμενο, φωτογραφία, κείμενο με 

φωτογραφία, OCR. 

 

23.  Μορφζσ αρχείων: JPEG, PDF, κλπ.  

24.  Τροφοδοςία χαρτιοφ: 1 καςζτα Α4 των 250 φφλλων και 

1 καςζτα Α3 των 250 φφλλων. 

 

25.  Αυτόματοσ τροφοδότθσ πρωτοτφπων: ≥50 φφλλα Α3 – 

Α4, με αυτόματθ διπλι ςάρωςθ (dual scan). 

 

26.  Τροφοδότθσ πρωτοτφπων By-pass 100 ςελ.  

27.  Ζξοδοσ χαρτιοφ: ≥100 φφλλα.  

28.  Ρροεπιλογζασ αντιγράφων: 1 – 999.  

29.  Μεγζκυνςθ / ςμίκρυνςθ: ≥ 25% – 200% ανά 1% και 

προεπιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ (Α3→Α4, Α4→Α3 κλπ). 

 

30.  Κωδικοί χρθςτϊν, τεχνικοφ, διαχειριςτι.  





31.  Ενςωματωμζνθ μνιμθ: ≥1 GB, με δυνατότθτα 

επζκταςθσ. 

 

32.  Συνδεςιμότθτα: USB 2.0 ι νεϊτερθ.  

33.  Συμβατά λειτουργικά ςυςτιματα: Windows 7 και 

μεταγενζςτερα. 

 

34.  Μετρθτισ αρικμοφ αντιγράφων.  

35.  Διαςτάςεισ (ΡΧΥΧΒ):  550Χ1100Χ600 mm. 

Το Υ1100 mm αναφζρεται ςτο τελικό φψοσ του 

μθχανιματοσ από το ζδαφοσ μζχρι τθν επιφάνεια 

τοποκζτθςθσ των πρωτότυπων εγγράφων και τθν 

οκόνθ χειριςμοφ. 

 

36.  Βάροσ:  35 kg.  

37.  Βάςθ τοποκζτθςθσ: Μεταλλικι ι ξφλινθ, ςτιβαρισ 

καταςκευισ, με ροδάκια, με ςυρτάρι θ πορτάκι για 

δθμιουργία αποκθκευτικοφ χϊρου, κατάλλθλων 

διαςτάςεων ϊςτε το μικοσ από το ζδαφοσ μζχρι τθν 

επιφάνεια τοποκζτθςθσ των πρωτότυπων εγγράφων 

και τθν οκόνθ χειριςμοφ να είναι περίπου 1,10 m. 

 

38.  Γλϊςςα προγραμματιςμοφ (menu): Ελλθνικά  

39.  Εγχειρίδιο λειτουργίασ και χριςθσ ςτα ελλθνικά.  

40.  Μζγιςτθ πραγματικι μθνιαία παραγωγικι ικανότθτα: 

≥20.000 ςελ. 

 

41.  Αναλϊςιμα: Θα αναφερκοφν τα αναλϊςιμα που 

απαιτοφνται και το κάκε πόςεσ ςελίδεσ εκτφπωςθσ. 

 

42.  Ανταλλακτικά: Θα αναφερκοφν τα ανταλλακτικά που 

απαιτοφνται και το κάκε πόςεσ ςελίδεσ εκτφπωςθσ. 

 

43.  Συμβατότθτα: IEC, IEN, κλπ.  

44.  Ριςτοποιθτικά: ISO 9001, ISO 14001, CE κλπ.  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 





 

Κ. ΓΕΑΣΙΜΑΤΟΣ 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»          Ακινα  22-6-2022 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΤΜΘΜΑ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟΥ ΑΣΡΟΜΑΥΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ Α4 

 

 

 

Α.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

5. Οι προςφορζσ κα ςυμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και επί ποινι απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ, τα εξισ: 

1. Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2008 (ι νεϊτερο) του καταςκευαςτι (Certification of 

Quality) ςε ιςχφ. 

2. Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ προϊόντοσ (Declaration of Conformity) ςε ιςχφ. 

3. Αναλυτικά φυλλάδια τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του οίκου καταςκευισ ςτα 

αγγλικά ι/και ςτα ελλθνικά. 

4. Συμπλθρωμζνθ τθν ςτιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ, του πίνακα των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν 

τθσ παραγράφου Β, με ςαφείσ παραπομπζσ – τεκμθρίωςθ ςτα φυλλάδια των 

τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του καταςκευαςτι και ςτισ πικανζσ αποκλίςεισ. 

5. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο (2) ετϊν, με πλιρθ και χωρίσ χρζωςθ, επιςκευι, 

ςυντιρθςθ και κάλυψθ πάςθσ φφςεωσ εργαςίασ και ανταλλακτικϊν, πλθν 

αναλωςίμων και πλθν περιπτϊςεων βανδαλιςμοφ και κακισ χριςθσ. 

6. Βεβαίωςθ τεχνικισ υποςτιριξθσ και κάλυψθσ ανταλλακτικϊν για πζντε (5) ζτθ. Θ 

εν λόγω βεβαίωςθ, θ οποία κα είναι επίςθμο ζγγραφο, νόμιμα μεταφραςμζνο 

και επικυρωμζνο (ι όπωσ άλλωσ προβλζπεται από τθν νομοκεςία), κα 

χορθγείται από τον καταςκευαςτι του ςυγκεκριμζνου τφπου προςφερόμενου 

εξοπλιςμοφ ι από τον επίςθμο αντιπρόςωπο του καταςκευαςτι ςτθν Ελλάδα. 

7. Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ, κα πρζπει να διακζτει ςτθν Ελλάδα επίςθμο 

εξουςιοδοτθμζνο SERVICE, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ τεχνικι υποςτιριξι 

του. Τοφτο κα αποδεικνφεται από επίςθμα ζγγραφα, νόμιμα μεταφραςμζνα και 





επικυρωμζνα (ι όπωσ άλλωσ προβλζπεται από τθν νομοκεςία), από τον 

καταςκευαςτι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ι του επίςθμου 

εξουςιοδοτθμζνου SERVICE ςτθν Ελλάδα. 

 

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςτον χϊρο προοριςμοφ του, 
ςτθν εγκατάςταςι του, ςτθν επίδειξθ / εκπαίδευςθ λειτουργίασ των χρθςτϊν και 
τεχνικϊν του Νοςοκομείου και ςτθν παράδοςθ τεχνικϊν φυλλαδίων, εγχειριδίων 
χριςθσ, λογιςμικοφ, κωδικϊν, αδειϊν, CD, κλπ. 

 

 

 

 

Β.    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ / ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ  ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

45.  Τφποσ: επιτραπζηιο, αςπρόμαυρο, ψθφιακό, Laser, 

φωτοαντιγραφικό μθχάνθμα, Α4, επαγγελματικοφ 

τφπου. 

 

46.  Μθνιαία παραγωγι αντιγράφων: ≥20.000 ςελ. Α4.  

47.  Τροφοδοςία: 230V / 50Hz.  

48.  Κατανάλωςθ: 1500 W ςε λειτουργία, 250 W ςε 

αναμονι, 150 W ςε αδράνεια. 

 

49.  Θόρυβοσ: 65 dB ςε λειτουργία, 45 dB ςε αναμονι.  

50.  Ενςωματωμζνα ςυςτιματα: Εκτφπωςθσ, ςάρωςθσ.  

51.  Τεχνολογία: LASER.  

52.  Μζγεκοσ χαρτιοφ: Α4.  

53.  Διαςτάςεισ εκτφπωςθσ: Α4.  

54.  Μζγεκοσ ςάρωςθσ: Α4.  

55.  Τόνοι του γκρι: 256.  

56.  Σάρωςθσ: Αυτόματθ, μονι όψθ, διπλι όψθ.  

57.  Εκτφπωςθ: Μονι όψθ, διπλι όψθ  

58.  Ταχφτθτα εκτφπωςθσ: ≥20 ςελ. Α4 / λεπτό ςε 

λειτουργία μίασ όψθσ, ≥10 ςελ. Α4 / λεπτό ςε 

λειτουργία διπλισ όψθσ. 

 





59.  Ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ ςάρωςθσ: 

Αςπρόμαυρθ ςάρωςθ: ≥20 ςελ. Α4 / λεπτό ςε 

λειτουργία μιασ όψθσ με ανάλυςθ 300 dpi. 

 

60.  Χρόνοσ προκζρμανςθσ: 30 δευτερόλεπτα.  

61.  Χρόνοσ πρϊτου αντιγράφου: 15 δευτερόλεπτα ςε 

λειτουργία αντιγραφισ, 10 δευτερόλεπτα ςε 

λειτουργία εκτφπωςθσ. 

 

62.  Ανάλυςθ ςάρωςθσ: ≥600Χ600 dpi.  

63.  Ανάλυςθ εκτφπωςθσ: ≥600X600 dpi.  

64.  Τφποι ςάρωςθσ: Κείμενο, φωτογραφία, κείμενο με 

φωτογραφία. 

 

65.  Μορφζσ αρχείων: JPEG, PDF.  

66.  Τροφοδοςία χαρτιοφ: Καςζτα 250 φφλλων Α4 80gr.  

67.  Τροφοδότθσ πρωτοτφπων εγγράφων: ≥50 φφλλα Α4 

80gr, με αυτόματθ διπλι ςάρωςθ (dual scan). 

 

68.  Ζξοδοσ χαρτιοφ: ≥100 φφλλα.  

69.  Ρροεπιλογζασ αντιγράφων: 1 – 99.  

70.  Μεγζκυνςθ/ςμίκρυνςθ: 25% – 400% ανά 1%.  

71.  Ενςωματωμζνθ μνιμθ: ≥ 256 MB, με δυνατότθτα 

επζκταςθσ. 

 

72.  Κωδικοί χρθςτϊν, για τθν λειτουργία του μθχανιματοσ 

από πολλοφσ διαφορετικοφσ χριςτεσ, με χριςθ 

ξεχωριςτοφ κωδικοφ ο κακζνασ. 

 

73.  Σφνδεςθ με Θ/Υ μζςω κφρασ USB 2.0 ι νεϊτερθσ. 

Ραρζχεται και περιλαμβάνεται καλϊδιο ςφνδεςθσ και 

προγράμματα (software) οδιγθςθσ και διαχείριςθσ. 

 

74.  Συμβατά λειτουργικά ςυςτιματα: Windows 7 και 

μεταγενζςτερα. 

 

75.  Γλϊςςα προγραμματιςμοφ (menu): Ελλθνικά.  

76.  Εγχειρίδιο λειτουργίασ και χριςθσ ςτα ελλθνικά.  





77.  Αναλϊςιμα: Θα αναφερκοφν τα αναλϊςιμα που 

απαιτοφνται, κάκε πόςεσ ςελίδεσ εκτφπωςθσ 

απαιτοφνται και το κόςτοσ αυτϊν. 

(Το κόςτοσ κα αναφερκεί μόνο ςτθν οικονομικι 

προςφορά, αν αυτό προβλζπεται από τθν προκιρυξθ) 

 

78.  Ανταλλακτικά: Θα αναφερκοφν τα ανταλλακτικά που 

απαιτοφνται, κάκε πόςεσ ςελίδεσ εκτφπωςθσ 

απαιτοφνται και το κόςτοσ αυτϊν. 

(Το κόςτοσ κα αναφερκεί μόνο ςτθν οικονομικι 

προςφορά, αν αυτό προβλζπεται από τθν προκιρυξθ) 

 

79.  Εργονομικόσ ςχεδιαςμόσ, για ευκολία ςτθν χριςθ.  

80.  Στιβαρι καταςκευι με περίβλθμα από ποιοτικό, 

ανκεκτικό και βραδφκαυςτο πλαςτικό. 

 

81.  Οκόνθ LCD για τισ ενδείξεισ λειτουργίασ και τισ 

επιλογζσ λειτουργίασ και προγραμματιςμοφ και 

αρικμθτικό πλθκτρολόγιο αφισ θ πλικτρων. 

 

82.  Διαςτάςεισ (ΡΧΥΧΒ): 550Χ550Χ550mm.  

83.  Βάροσ: 25 kg.  

84.  Σιμανςθ CE.  

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

Κ. ΓΕΑΣΙΜΑΤΟΣ 

 

 

 





 

 




