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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Προμήθεια Φωτοτυπικών Πολύμηχανημάτων» 

Αρ. Πρωτ. : 310/ ΧΕΝΙΑ/ 31-07-2019 
 
 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής: 

1. Η ποσότητα των ειδών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των 
αναγκών του έργου. 

2. Τα προτεινόμενα προϊόντα να μη χρειάζονται συναρμολόγηση. 
3. Τα προτεινόμενα προϊόντα να είναι επώνυμου κατασκευαστή, ευρέως διαδεδομένου στην 

ελληνική αγορά. 
4. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος. 
5. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, ο προμηθευτής οφείλει εντός 15 

ημερών να το αντικαταστήσει με άλλο καινούριο.   
6. Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω για την ομαλή 

λειτουργία τους: 
i. Τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης κατ’ ελάχιστον στην Ελληνική ή την 

Αγγλική γλώσσα.  
ii. Οδηγοί(drivers) ή CD, όπου απαιτείται, τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες 

χρήσης – λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών.  
iii. Ηλεκτρικό καλώδιο και κάθε καλώδιο που κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία 

κάθε συσκευής. 
7. Θα πρέπει να αναγράφεται η εταιρεία κατασκευής, η χώρα προέλευσης και το 

συγκεκριμένο μοντέλο, για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη. 
8. Οι συσκευές θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη από τον 

κατασκευαστή. 
 

Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών: 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. Φωτοτυπικό-Πολυμηχάνημα Γενικά Χαρακτηριστικά 
 
-Βασικές εργασίες: Αντιγραφή, email, 
Εκτύπωση, Σάρωση 
-Έγχρωμος  
-Σκληρός δίσκος 250GB το ελάχιστο 
-Σελίδες ανά λεπτό: 20 σελίδες/λεπτό το 
ελάχιστο 
-Σελίδες/εικόνες ανά μήνα: 50.000/μήνα το 
ελάχιστο 
-Επεξεργαστής: => Dual-core 1.0 GHz 
-Χωρητικότητα χαρτιού: 2 δίσκοι τουλάχιστον  
-Μέγεθος χαρτιού: Οι δίσκοι να περιλαμβάνουν 
εξειδικευμένα μεγέθη από 140*182mm έως 
297*432mm 
-Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής 
όψης: για μεγέθη από 140*182mm έως 
297*432mm 
-Οθόνη: έγχρωμη, επίπεδη, αφής 
- Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη λειτουργία 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

διπλής όψης 220 gsm για τα περισσότερα υλικά 
(A4, A3) 
-Διασύνδεση Ethernet 
 

2. Φωτοτυπικό-Πολυμηχάνημα Γενικά Χαρακτηριστικά 
 
-Βασικές εργασίες: Αντιγραφή, email, 
Εκτύπωση, Σάρωση 
-Ασπρόμαυρος 
-Σκληρός δίσκος 250GB το ελάχιστο 
-Σελίδες ανά λεπτό: 20σελίδες/λεπτό το 
ελάχιστο 
-Σελίδες/εικόνες ανά μήνα: 50.000/μήνα το 
ελάχιστο 
-Επεξεργαστής: => Dual-core 1.0 GHz 
-Χωρητικότητα χαρτιού: 2 δίσκοι τουλάχιστον  
-Μέγεθος χαρτιού: Οι δίσκοι να περιλαμβάνουν 
εξειδικευμένα μεγέθη από 140*182mm έως 
297*432mm 
-Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής 
όψης: για μεγέθη από 140*182mm έως 
297*432mm 
-Οθόνη: έγχρωμη, επίπεδη, αφής 
- Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη λειτουργία 
διπλής όψης 220 gsm για τα περισσότερα υλικά 
(A4, A3) 
-Διασύνδεση Ethernet 
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