ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ 2ης ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ
«ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ»
ΠΡΟ Α’ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΠΟ 08/11/2018 ΔΩ 15/11/2018
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΚΣΤΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΩΣΗ

Η παξαθάησ επηηξνπή ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, πνπ νξίζηεθε ζηηο 07-11-2018
ΠΡΑΞΗ 900ε 2018, ζπζθέθζεθε θαη ζπλέηαμε ζηηο 08-11-2018 ηηο παξαθάησ
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
αξσηήο:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Μνληέιν
2. Σύπνο αξσηή
Οπηηθή Αλάιπζε
Σύπνο αηζζεηήξα ζάξσζεο
Γπλαηόηεηεο ζάξσζεο
Γηαζηάζεηο εγγξάθνπ
ζάξσζεο
7. Γπλαηόηεηα ζάξσζεο
ραξηηνύ κεγάινπ κήθνπο
8. Υσξεηηθόηεηα ηξνθνδόηε
9. Γηαζύλδεζε (Interface)
10. ηαρύηεηα ζάξσζεο Α4
color @ 300 dpi
11. Βάζνο ρξώµαηνο
12. Δυνατότθτα ςάρωςθσ
3.
4.
5.
6.

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Να αλαθεξζεί
ADF
≥600 dpi
Colour CCD
Μνλή θαη Γηπιήο όςεο ζάξσζε ( simplex&duplex)
Minimum : A8
Maximum: A4
≥ 5588 mm
≥80 ζειίδεο (A4: 80 g/m2)
USB 2.0
≥40 ppm / 80 ipm
≥24 bit
≤27 g/m2 έσο ≥413 g/m2

χαρτιοφ Βάρουσ

13. MultiFeedDetection
14. Δυνατότθτα μελλοντικισ

Με ππέξερνπο και κήθνο ραξηηνύ
NAI

προςκικθσ ειδικοφ εκτυπωτι
οπιςκογράφθςθσ
15. Paper Feeding Technology
“skew reducer” roller mechanism
16. Οδθγοί λειτουργίασ
ISIS & TWAIN
17. Paper Protection
Ναη, κε HW κεραληζκό
Να αναφερκοφν
18.  Γηαζηάζεηο (Ύςνο,

Πιάηνο, Βάζνο)
 Βάξνο
19. Πηζηνπνηήζεηο
20. Δπηπιένλ Λνγηζκηθό

21. Σα πξνο ζάξσζε έγγξαθα
παξνπζηάδνπλ ηηο εμήο
ηδηαηηεξόηεηεο:

ENERGY STAR, RoHS
Α. Να πεξηιακβάλεη ινγηζκηθό ηνπ ιδίου
καηαζκευαζηή ώζηε λα είλαη εθηθηή ε θεληξηθή
δηαρείξηζε πνιιαπιώλ ζαξσηώλ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή
από κία θεληξηθή εθαξκνγή γηα λα:
ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ αλαισζίκσλ ηνπο,
ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ ζαξσηώλ,
ειέγρεη ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπο,
θάλεη firmwareupdate
Β. Να πεξηιακβάλεη ινγηζκηθό ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή
ώζηε λα είλαη εθηθηό αλά ιαρείν λα αλαγλσξίδεη ηελ
ζήκαλζε αθύξσζεο (δηαθόξεπζε ή θαη εθηύπσζε
ΑΚΤΡΟ), λα αλαγλσξίδεη ην θάζε έλα απν ηα 5
DataMatrixbarcodes ιαρείνπ θαη λα εμάγεη ηα
αληίζηνηρα reports ζηνλ ππάξρνλ ClientGenion καδί κε
ηηο
αληίζηνηρεο
εηθόλεο..
Θα
πξέπεη
λα
παξακεηξνπνηεζεί ώζηε λα ελεξγνπνηεί ηελ δηαδηθαζία
αξρηθά κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Scan ηνπ Scanner
ώζηε λα πινπνηείηαη ε ςεθηνπνίεζε. Καζώο ΓΔΝ ζα
ππάξρεη νζόλε, πηζαλά ζέκαηα PaperJam ζα επηιύνληαη
από ηα πιήθηξα ηνπ scanner (Function – Send to).
 Δίλαη δηαθνξεπκέλα θαη ζα πξέπεη λα κελ
επεξεάδεηαη ε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο
(paperhandling)
 κπνξεί λα είλαη ζθνληζκέλα
 κπνξεί λα έρνπλ ζρηζκέλεο γσλίεο
 κπνξεί, ζε θάπνηεο ζειίδεο, λα ππάξρνπλ
παξακέλνληεο ζπξξαθίδεο
 θάπνηεο ζειίδεο κπνξεί λα είλαη ηζαιαθσκέλεο
Η ζάξσζε θαη ην paperhandling ησλ παξαπάλσ
εγγξάθσλ ζα πξέπεη λα δηεθπεξαηώλεηαη ρσξίο θαλέλα
πξόβιεκα.

Δθηππσηήο εηηθέηαο:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τεχνολογία Εκτφπωςθσ: Direct thermal and thermal transfer, printing of barcodes,
text and graphics.
Ανάλυςθ: 203 dpi/8 dots per mm
Μνιμθ: 8 MB Flash, 8 MB SDRAM (standard)
Πλάτοσ χαρτιοφ: 4.09”/104 mm
Μικοσ χαρτιοφ: 39”/990 mm
Ταχφτθτα εκτφπωςθσ: 4”/102 mm per second maximum
Υποςτθριηόμενεσ Γλώςςεσ Προγραμματιςμοφ: EZPL (ZPL, ZPL II and EPL2).
Συνδεςιμότθτα: USB / Ethernet
Εγγφθςθ: 1 ζτοσ

Σστόν παρατηρήσεις να σταλούν:
1. Τατσδρομικώς ζηη διεύθσνζη : Σσνη/τοσ Κεθαλοπούλοσ 17, ηκ 83100, Σάμος
ή
2. Ηλεκηρονική Διεύθσνζη : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παραηηρήζεις για ηετνικές προδιαγραθές)

