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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου προτίθεται να προβεί
στην αγορά ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Με την παρούσα καλείται κάθε ενδιαφερόμενος που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις
όπως καταθέσει στην Υπηρεσία μας, Κων/νου Μονομάχου 37 ΄΄ΚΟΛΕΓΙΟ΄΄ σχετική
οικονομική προσφορά.
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι Τεχνικές
Προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία και αποτελούν συνοδευτικό της
ανακοίνωσης.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία έως την 29-01-2021
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Α/Α
1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

1.1.

Αριθμός τεμαχίων.

1.2.

Τύπου Laser – Ασπρόμαυρο

ΝΑΙ

1.3.

Δυνατότητα Εκτύπωσης / αντιγραφής /
σάρωσης / αποστολής ΦΑΞ

ΝΑΙ

1.4.

Καινούργιο, αμεταχείριστο

ΝΑΙ

1.5.

Μέγιστο Μέγεθος εγγράφων Α3

ΝΑΙ

1.6.

Αυτόματος Τροφοδότης εγγράφων ≥ 100
σελ.
Ταχύτητα αντιγραφής – εκτύπωσης
≥ 35 σελ. Α4/λεπτό

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
2.

2.1.

2.2.

Πρώτο αντίγραφο ≤ 6 δευτ.
Το σύστημα τροφοδοσίας χαρτιού θα δέχεται
χαρτιά Α4 με τουλάχιστον μια κασέτα να
δέχεται και Α3.
Να τροφοδοτείται με χαρτί, από δύο (2)
τουλάχιστον κασέτες των πεντακοσίων
φύλλων έκαστη και να διαθέτει και bypass
100 φύλλων.
Να διαθέτει Οθόνη ρυθμίσεων αφής
Να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής
φωτοαντιγράφων με την οποία θα είναι
δυνατό να παραχθούν έως και εννιακόσια
ενενήντα εννέα (999) φωτοαντίγραφα.
Ανάλυση εκτύπωσης - αντιγραφής ≥
600*600 dpi
Εγκατεστημένα – λειτουργικά Interface:
Usb, κάρτα δικτύου 10/100/1000, Φαξ

1

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

NAI

NAI
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Εκτύπωση δικτύου

ΝΑΙ

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

ΝΑΙ

Μνήμη ≥ 2 GB

ΝΑΙ

Σκληρός Δίσκος ≥ 300GB

ΝΑΙ

Scanner έγχρωμο

ΝΑΙ

Scanner δικτύου

ΝΑΙ

File formats τουλάχιστον JPEG/TIFF/PDF

NAI

Maximum μηνιαία παραγωγή ≥ 80.000 σελ.
Να υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα
Windows 10 / 8 / 7 (32/64 bit)
Αναλώσιμα:
To κάθε Φωτοαντιγραφικό να συνοδεύεται
από αναλώσιμα (toners & drums) της
κατασκευάστριας εταιρείας (αυθεντικά),
ώστε να καλύπτεται η εκτύπωση
τουλάχιστον 100.000 σελίδων, μαζί με τα
αρχικά εγκατεστημένα αναλώσιμα.
Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του
εργοστασιακά εγκατεστημένου toner βάση
ISO/IEC 19752.

ΝΑΙ
NAI

NAI

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
3.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες
του εργοστασιακά εγκατεστημένου
DRUM βάση ISO/IEC 19752
Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες
του προσφερόμενου toner βάση ISO/IEC
19752
Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες
του προσφερόμενου DRUM βάση
ISO/IEC 19752
Να αναφερθεί ο κωδικός
προσφερόμενου toner πέραν του
εργοστασιακά εγκατεστημένου
Να αναφερθεί ο κωδικός του
προσφερόμενου DRUM πέραν του
εργοστασιακά εγκατεστημένου
Να αναφερθεί ο αριθμός των
προσφερόμενων toner (τεμάχια)
Να αναφερθεί ο αριθμός των
προσφερόμενων DRUM (τεμάχια)
Εγγύηση:
Υποστήριξη και συντήρηση των
φωτοαντιγραφικών,
συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης
καλής λειτουργίας από την οριστική
παραλαβή, σε έτη.
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία
τους.
Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών
και ανωμαλιών λειτουργίας τους
(συμπεριλαμβανόμενου εργασιών &
ανταλλακτικών).
Η αποκατάσταση των βλαβών θα
γίνεται στον τόπο που είναι
εγκατεστημένα τα φωτοαντιγραφικά. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από
έγκριση του Φορέα, η επισκευή θα
μπορεί να γίνει σε χώρους του
Αναδόχου.
Όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών του παρόντος πίνακα
που ζητούνται θα πρέπει να
απαντηθούν θετικά γράφοντας ΝΑΙ στη
στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», µε αντίστοιχες
υποχρεωτικές παραπομπές στα τεχνικά
φυλλάδια (prospectus), τα οποία θα
συνυποβάλλονται. Στην περίπτωση που
ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα
τεχνικά φυλλάδια (prospectus), η
επαλήθευσή τους θα γίνεται από
επίσημες βεβαιώσεις της
κατασκευάστριας εταιρίας.

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI
NAI

≥3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.6.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση της εγκατάστασης του
Φωτοαντιγραφικού στην Διεύθυνση
Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π.
Ε. Χίου σε λειτουργική κατάσταση. Είναι
υποχρεωμένος επίσης να εγκαταστήσει
τις εφαρμογές που χρειάζονται για την
δικτυακή λειτουργία του
Φωτοαντιγραφικού σε τουλάχιστον
πέντε υπολογιστές υπαλλήλων στην
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης &
Κτηνιατρικής Π. Ε. Χίου.

ΝΑΙ

