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ΠΡΟ A΄ ΔΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΠΟ 17/05/2018 ΔΩ 23/05/2018
ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ
Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΓΙΑ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟ ΜΗΦΑΝΗΜΑ
1. Δσμαςόςηςα Δκςύπχρηπ / αμςιγοατήπ / ράοχρηπ / απξρςξλήπ ΦΑΞ
2. Σύμδερη ρε δίκςσξ
3. Δύκξλη ποόρβαρη ρςξ δξυείξ γοατίςη
4. Τξ μηυάμημα μα είμαι καιμξύοιξ, αμεςαυείοιρςξ, μη αμακαςαρκεσαρμέμξ,
ςελεσςαίξ μξμςέλξ ςηπ ρειοάπ ςξσ, φητιακό με ρύρςημα εκςύπχρηπ Laser.
5. Να ςηοξύμςαι ςα Δσοχπαψκά Ποόςσπα (αρτάλειαπ, ηλεκςοξμηυαμξλξγικήπ
ρσμβαςόςηςαπ και πεοιβάλλξμςξπ- απξδξςικήπ υοήρηπ ςηπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ,
θξούβξσ, ςηπ αρταλξύπ απξθήκεσρηπ καςαλξίπχμ, ςξσ ιξμιρμξύ, ςηπ εκπξμπήπ
επικίμδσμχμ ακςιμξβξλιώμ). Οπχρδήπξςε μα έυει ρήμαμρη CE.
6. Η μέγιρςη μημιαία παοαγχγική ικαμόςηςα ςξσ μηυαμήμαςξπ μα είμαι ςξσλάυιρςξμ
εικξριπέμςε υιλιάδεπ (25.000) τχςξαμςίγοατα. Οι ικαμόςηςεπ ασςέπ μα
βεβαιώμξμςαι από ςξμ καςαρκεσαρςικό ξίκξ.
7. Να λειςξσογεί με οεύμα 220V/60HZ υχοίπ αμάγκη ειδικήπ εγκαςάρςαρηπ.
8. Η τχςξαμςιγοατή μα επιςσγυάμεςαι με αμάλσρη ςξσλάυιρςξμ ενακόρια επί
ενακόρια (600x600) dpi και με ςξσλάυιρςξμ διακόριεπ πεμήμςα ένι (256)
διαβαθμίρειπ ςξσ γκοι.
9. Η ςαυύςηςα τχςξαμςιγοατήπ και εκςύπχρηπ μα είμαι ≥35 τχςξαμςιγοάτχμ Α4
αμά λεπςό.
10. Να διαθέςει ρςαθεοή πλάκα αμςιγοατήπ για ποχςόςσπα (κξιμό υαοςί
διατάμειαπ, βιβλία) διαρςάρεχμ Α5 έχπ Α3.
11. Να ςοξτξδξςείςαι με υαοςί, από δύξ (2) ςξσλάυιρςξμ καρέςεπ ςχμ πεμςακξρίχμ
τύλλχμ έκαρςη και μα διαθέςει και bypass 100 τύλλχμ. Τξ ρύρςημα ςοξτξδξρίαπ
υαοςιξύ θα δέυεςαι υαοςιά Α4 με ςξσλάυιρςξμ μια καρέςα μα δέυεςαι και Α3.
12. Να έυει ασςόμαςξ ςοξτξδόςη ποχςξςύπχμ αμαρςοξτέα ςξσλάυιρςξμ 50
τύλλχμ. Δπίρηπ μα διαθέςει ρύρςημα αμςιγοατήπ διπλήπ όφηπ (Duplex Unit).
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13. Να έυει πληκςοξλόγιξ με δέκα (10) ςξσλάυιρςξμ αοιθμηςικά πλήκςοα. Να
διαθέςει δσμαςόςηςα ποξεπιλξγήπ τχςξαμςιγοάτχμ με ςημ ξπξία θα είμαι δσμαςό
μα παοαυθξύμ έχπ και εμμιακόρια εμεμήμςα εμμέα (999) τχςξαμςίγοατα.
14. Να αμςιγοάτει ρε υαοςί βάοξσπ ςξσλάυιρςξμ ενήμςα με διακόρια (60-200)
gr/m2. Για τχςξαμςίγοατα μέρχ καρέςαπ ςξ βάοξπ ςξσ υαοςιξύ θα είμαι ξγδόμςα
(80) gr/m2 πεοίπξσ.
15. Να διαθέςει ρμίκοσμρη - μεγέθσμρη 25% έχπ 400 %.
16. Να έυει υοόμξ ποξθέομαμρηπ μέυοι και ραοάμςα (40) δεσςεοόλεπςα.
17. Να έυει υοόμξ ποώςξσ αμςιγοάτξσ μέυοι και εμμέα (9) δεσςεοόλεπςα.
18. Να διαθέςει πίμακα λειςξσογιώμ και υειοιρμξύ (ςξσλάυιρςξμ ρςημ Δλλημική
γλώρρα) με όλα ςα απαοαίςηςα πλήκςοα και τχςειμέπ εμδείνειπ ή μα διαθέςει ξθόμη
ατήπ (touch screen), με απεικόμιρη ςχμ ρημείχμ εμπλξκήπ ςξσ υαοςιξύ, έλλειφηπ
αμαλχρίμχμ σλικώμ κλπ.
19. Να διαθέςει ρύρςημα υειοξκίμηςηπ και ασςόμαςηπ τχςειμόςηςαπ.
20. Να διαθέςει ηλεκςοξμική ρελιδξπξίηρη, υχοίπ μα απαιςείςαι και διαυχοιρμόπ
μεςανύ ςχμ ρες.
20. Να έυει εναρταλιρμέμη σπξρςήοινη ρε αμςαλλακςικά και αμαλώριμα από ςξμ
ποξμηθεσςή για ςξσλάυιρςξμ επςά (7) υοόμια.
21. Να διαθέςει εγυειοίδιξ υοήρηπ ρςα Δλλημικά
22.Να διαθέςει πιρςξπξίηρη ISO για ςη διάοκεια ςχμ αμαλχρίμχμ
23.Διάοκεια εγγύηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ ≥ 3 έςη

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΓΙΑ ΠΟΛΤΜΗΦΑΝΗΜΑ
1 Σύπξσ Laser

Μξμόυοχμξπ

2 Λειςξσογίεπ

Δκςύπχρη, αμςιγοατή, ράοχρη, ταν

3 Αμάλσρη fax

300 x 300

4 Μμήμη ρελίδχμ fax

>=200 ρελίδεπ

5 Σαυύςηςα μεςάδξρηπ
fax

3 Δεσς./ρελίδα

6 Σαυύςηςα
εκςύπχρηπ
7 Σαυύςηςα ράοχρηπ

>= 33 ρελ./λεπςό
>= 20 ρελ./λεπςό (αρποόμασοεπ)
>= 9 ρελ./λεπςό (έγυοχμεπ)

8 Σοξτξδξρία υαοςιξύ

150 τύλλα
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Τπξρςηοιζόμεμξ
μέγεθξπ υαοςιξύ

Α4,Α5,Α6, Β5

Από 60 έχπ 120 gr/cm2

10 Τπξρςηοιζόμεμξ
βάοξπ υαοςιξύ
11 Δκςύπχρη
όφηπ

διπλήπ

12 Ασςόμαςξπ
Σοξτξδόςηπ
Ποχςξςύπχμ
13 Μημιαίξπ
εογαριώμ

ADF 50 τύλλχμ

κύκλξπ

14 Μμήμη
15 Μμήμεπ
κλήρηπ

Ασςόμαςα

>=50.000 ρελ.
>=256 ΜΒ

αοιθμώμ Τξσλάυιρςξμ 50, εκ ςχμ ξπξίχμ 10 με
άμερη υοήρη εμόπ κξσμπιξύ

16 ύμδερη

2 RJ11 για είρξδξ γοαμμήπ και ένξδξ ρε
ςηλετ. Σσρκεσή, USB 2.0 , Ethernet
RJ45

17 Λειςξσογία
εκςσπχςήπ

χπ με ρύμδερη USB 2.0 και με Ethernet
10/100/1000
(RJ45)
–
Αμάλσρη
εκςύπχρηπ έχπ 1200 Χ 1200 – Δκςύπχρη
ποώςηπ ρελίδαπ <=9 sec

18 Λειςξσογία
ραοχςήπ

χπ ράοχρη ρε επίπεδη επιτάμεια Α4 και
μέρχ ADF (Διπλήπ όφηπ ασςόμαςα) –
Αμάλσρη ξπςική 1200 dpi ρςημ επίπεδη
επιτάμεια και 300 dpi από ςξμ ADF –
Ταυύςηςα ράοχρηπ 20 αρποόμασοεπ
και 9 έγυοχμεπ ρελ/λεπςό - δσμαςόςηςα
δημιξσογίαπ αουείχμ PDF – Δσμαςόςηςα
ράοχρηπ ρε τάκελξ δικςύξσ - Δλλημικό
OCR

19 Αμαλώριμα
Δναοςήμαςα
20 Δγγύηρη

-

Να υοηριμξπξιεί εμιαία μξμάδα
γοατίςη-ςσμπάμξσ (toner-drum) και όυι
νευχοιρςά εναοςήμαςα
Διάοκεια εγγύηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ ≥
3 έςη
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Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΓΙΑ FAX
ΓΔΝΙΚΑ
Τξ ποξρτεοόμεμξ μξμςέλξ μα είμαι ρύγυοξμηπ ςευμξλξγίαπ και μα μημ σπάουει
αμακξίμχρη πεοί αμςικαςάρςαρηπ / απόρσορήπ ςξσ. Να αματεοθεί ξ Τύπξπ Καςαρκεσαρςήπ - Σειοά και ςξ Μξμςέλξ
ΣΔΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
1.Μέγεθξπ υαοςιξύ Α4
2.Τευμξλξγία laser ή LED
3.Αρποόμασοη εκςύπχρη
4.Τοξτξδόςηρη υαοςιξύ (ρσοςάοι υχοηςικόςηςαπ) ≥ 150 τύλλχμ
5.Μμήμη ≥ 64 ΜΒ
6.Μέγιρςξπ αοιθμόπ ρελίδχμ αμά μήμα (dutycycle) ≥ 8.000
7.Ασςόμαςξπ Τοξτξδόςηπ Δγγοάτχμ
8.Χχοηςικόςηςα ασςόμαςξσ ςοξτξδόςη υαοςιξύ ≥ 30 τύλλα
9.Αμάλσρη (dpi) ≥ 600x600
10.Ταυύςηςα εκςύπχρηπ ≥ 15 ρελ./λεπςό
11.Ταυύςηςα ράοχρηπ: αρποόμασοεπ ≥ 15 ρελ./ λεπςό
12.Αμάλσρη ράοχρηπ ≥ 200x200
13.Ταυύςηςα modem 33,6 kbps
14.Μμήμη ταν 512 ρελίδεπ
15.Δσμαςόςηςα παοαγχγήπ αμςιγοάτχμ - εκςσπώρεχμ με αμαλώριμξ toner ≥ 2.000
ρελίδεπ
16.Θύοα USB
17.Ακξσρςικό ςηλετώμξσ ΝΑ
18.LCD display
19.Να ρσμξδεύεςαι από ςξ απαοαίςηςξ λξγιρμικό ςξσ, ρε CD.
20.Να ρσμξδεύεςαι από ςα εγυειοίδια υοήρηπ ςηπ ρσρκεσήπ και ςξσ λξγιρμικξύ ςηπ,
ρε έμςσπη μξοτή και ρε CD.
21.Να πεοιέυει από έμα (1) toner και έμα (1) ςύμπαμξ (εάμ ασςό είμαι νευχοιρςό)
αουικήπ λειςξσογίαπ.
22.Να διαθέςει πιρςξπξίηρη ISO για ςη διάοκεια ςχμ αμαλχρίμχμ
23.Διάοκεια εγγύηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ ≥ 3 έςη
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Σσυόμ παοαςηοήρειπ μα ρςαλξύμ ρςξ Σμήμα Ποξμηθειώμ:
Α) ςαυσδοξμικώπ ρςη Δ/μρη : Σσμς/υξσ Κεταλξπξύλξσ 17, 83100, Σάμξπ ή
Β) Fax : 22730-28968 ή
Γ) Ηλεκςοξμική Δ/μρη : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: παοαςηοήρειπ για ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ)
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