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Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.

Του Ν. ∆. 2592/53 (Φ Ε Κ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής αντίληψης όπως
τροποποιήθηκαν συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα.

2.

Του Ν. 2889/02-03-2001 (Φ Ε Κ 37/Α/01) ΄΄ Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΘΡΟ 5 Καθορισµός αρµοδιοτήτων
των Σ. ∆. των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων κ.λ.π. ).

3.

Του

Ν.3867(ΦΕΚ

128/Α’/03.08.2010)περί«Εποπτείας

ιδιωτικής

ασφάλισης,

σύστασης

εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» (Άρθρο 27 παρ.
11)
4.

Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ256/02-11-2001).

5.

Του Ν. 2286/95 (Φ Ε Κ 19/Α/95) "Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα & ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων".

6.

Του Π. ∆. 60/07 (Φ Ε Κ 64/Α/16-3-2007) προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘’περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.

7.

Του Π.∆. 118/07 (Φ Ε Κ 150/Α/07) "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου ∆ικαίου’’

8.

Του Ν. 3389/2005 ‘’Σύµπραξη ∆ηµόσιου & Ιδιωτικού Τοµέα’’

9.

Του Ν. 2362/95 ‘’Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού ’’

10. Τον Ν.2522/1977 περί ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 178 Τ.Α.)
11. Τον Ν. 3918/2011 περί ∆ιαρθρωτικών αλλαγών στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
31 Τ.Α.)
12. Του

Π.∆.394/96

(ΦΕΚ

266/Α/96)

’’Κανονισµός

Προµηθειών

∆ηµοσίου

∆ικαίου’’

Κ.Π.∆.(ΦΕΚ.266/Α/4.12.96).
13. Την µε αριθ. 37 / πρκ. 7 / 11-6-2014 απόφαση του Ενιαίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν.Χ
– Θ.Ψ.Π.Χ σχετικά µε την έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού.

14. Τον Ν. 3886/2010 περί ∆ικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη συµβάσεων- Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25

ης

ης

Ιουνίου 1989 (L

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως

τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης

Συµβουλίου της 11 ∆εκεµβρίου 2007 (L 335) (ΦΕΚ 173 Τ.Α.)
15. To Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Περί Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου»
16. Το Π.∆ 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την
‘’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX ΓΙΑ ΤΟ ΘΨΠΧ – ΓΝΧ
& ΤΡΙΑ (3) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΧ & Κ.Υ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ‘’

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 6.801,35 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
οο

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών η 10η Νοεµβρίου 2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14
στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων.
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών η 11η Νοεµβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10

οο

στο

Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισµένη προσφορά έως 10η Νοεµβρίου 2014 ηµέρα
οο

∆ευτέρα και ώρα 14

στο Γρ. προµηθειών ή στο Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου.

Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την 11η Νοεµβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10

οο

στο Γραφείο

Προµηθειών του Νοσοκοµείου από την τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί µε την παραπάνω απόφαση
του ∆.Σ..
Κατά την ώρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόµενοι.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
∆ιευκρινήσεις µετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν
από την επιτροπή.
Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των
προσφορών

θα πραγµατοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση

∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς).
Προσφορές που παραδίδονται µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως
εκπρόθεσµες .
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική
γλώσσα . Για την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιµοποιηθεί και η ξένη
γλώσσα. Η προσφορά θα είναι χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, διορθώσεις και δεν υπόκειται σε χαρτόσηµο
και δεν θα φέρει αριθµητικά πολλαπλασιαστικά και προσθετικά λάθη.
Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισµένος και θα φέρει τις ενδείξεις :

α) Η λέξη " προσφορά "
β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκοµείου, ήτοι " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αριθµός διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Απαραίτητη στο φάκελο της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς η προσκόµιση CD Η/Υ σε
πρόγραµµα Microsoft.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς,
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Έντυπο διακήρυξης του διαγωνισµού είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων στην ηλεκτρονική σελίδα
του Νοσοκοµείου (www.chaniahospital.gr).
Το σχετικό παράβολο αξίας 10,00 ευρώ από το Ταµείο του Νοσοκοµείου (όπου θα αναγράφεται ο
διαγωνισµός

για

τον

οποίο

πληρώθηκε)

προσκοµίζεται

υποχρεωτικά

στο

φάκελο

των

δικαιολογητικών συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δοθεί από την εταιρεία ταχυµεταφορών ή από τον αντιπρόσωπο της
εταιρείας ο α/α του σχετικού παραβόλου, ο οποίος θα σηµειώνεται και θα κρατείται σε σχετικό αρχείο
στο Γρ. Προµηθειών
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες.
Η έναρξη προθεσµίας αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα αναφέρεται στην προσφορά.
ΤΙΜΗ: Η τιµή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και
κάθε άλλη επιβάρυνση (µεταφορικά) εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το
Νοσοκοµείο.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. Κατά την
ώρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόµενοι .
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
∆ιευκρινήσεις µετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν
από την επιτροπή.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ
του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό
προµήθεια είδους το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των (1.000) και µεγαλύτερο των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό
αριθµό εσόδου (ΚΑΕ)

3741

(παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών

Οικονοµίας Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσοστό

του παραβόλου

και το ύψος των ανωτέρω ποσών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :
Οι νόµιµες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προµηθευτή είναι :

1. 1,5 % υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. στην καθαρή αξία του Τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ .
2. Χαρτόσηµο 2,40% επί του Μ. Τ. Π. Υ.
3. 2% Ε.Π.Υ
4. Φόρος 4% στην καθαρή αξία του Τιµολογίου µείον τις κρατήσεις .
5.

0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΑΑ∆Σ).

6.

3,60% (χαρτόσηµο + ΟΓΑ χαρτοσήµου) επί του 0,10% του ΕΑΑ∆Σ.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η πληρωµή θα γίνει αφού προηγουµένως ο προµηθευτής έχει εκπληρώσει
πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύµβασης, µε χρηµατικό ένταλµα
θεωρηµένο από την υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το Ν. 2649/97.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60)
ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής
νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές, καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από
τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται στις παρακάτω
περιπτώσεις:
1.Όταν ο προσφέρων δεν δηλώνει στην προσφορά του :
α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς .
β) Το χρόνο παράδοσης.
2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι µικρότερος του προβλεπόµενου στη διακήρυξη.
3. Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο στη διακήρυξη .
4. Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφηµένη ή φέρει ξέσµατα – σβησίµατα – διορθώσεις.
5. Όταν η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε συνάλλαγµα ή θέτει όρο αναπροσαρµογής .
6. Όταν θέτει όρο πληρωµής εφ’ όσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη.
7. Όταν δεν καταθέτουν δείγµατα ή προσπέκτους , ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη.
8. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 3918/2011, στο στάδιο κατακύρωσης του
διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί σύγκριση των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε
αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Οι οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες
από

τις

κατά

τα

ανωτέρω

παραδεκτές

τιµές,

απορρίπτονται.

(Ο

κωδικός

του

Παρατηρητηρίου Τιµών και οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται επί ποινή απορρίψεως
στην προσφορά. Σε περίπτωση που το είδος δεν συµπεριλαµβάνεται στο Παρατηρητήριο
Τιµών θα πρέπει αυτό να αναφέρεται µε θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση από τον
προσφέροντα.)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: Ο χρόνος παράδοσης µετράει από την επόµενη ηµέρα της υπογραφής της
σύµβασης µεταξύ Νοσοκοµείου και Προµηθευτή .
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ :. Η παράδοση των ειδών θα γίνει ενώπιον επιτροπής, που έχει
ορισθεί για το σκοπό αυτό , έργο της επιτροπής παραλαβής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος
βάσει των προδιαγραφών.
Σε περίπτωση που τα προς παράδοση είδη κριθούν απορριπτέα από την επιτροπή ο προµηθευτής
υποχρεούται να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ηµερών .
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω
περιπτώσεις:
Α) Αν δεν υπογράψει τη σύµβαση στην προαναφερόµενη καθορισµένη προθεσµία .
Β) Αν δεν παραδώσει τα είδη εντός του ορισθέντος χρόνου.
Και στις δύο περιπτώσεις ο προµηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π. ∆.
394/96 ,όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.∆.118/07.

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α 1 – 3 (ΚΑΕ 7124)
Φωτοαντιγραφικό επιτραπέζιο Ασπρόµαυρο ψηφιακό µε µέθοδο εκτύπωσης laser,τελευταίο
µοντέλο ανάλογου τύπου, αµεταχείριστο και όχι ανακατασκευής.
Μέγεθος πρωτοτύπου /αντιγράφου Α3-Α4
Φόρτος εργασίας (σελίδες /µήνα) : Μέχρι 75000
2

Χειρισµός Χαρτιού : ∆ύο δίσκοι χαρτιού 500 φύλλων70-80 gr/m ανά συρτάρι, αυτόµατος
τροφοδότης διπλής όψης, 50 φύλλων, αυτόµατης αναστροφής
Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 20σελίδες ανά λεπτό ή περισσότερες
Αντιγραφή (χρόνος πρώτης σελίδας) < 4,5 δευτερόλεπτα
Μνήµη τουλάχιστον 128ΜΒ
Ανάλυση τουλάχιστον 600x600 dpi
∆υνατότητα Ζοοm 50-200% µε βήµα 1%
Άλλα χαρακτηριστικά : Αυτόµατος & χειροκίνητος έλεγχος φωτεινότητας Σελιδοποίηση, 2
σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας
Πολλαπλά Αντίγραφα

Έως 1-99

Οθόνη : LCD µε οπίσθιο φωτισµό
Λειτουργία εξοικονόµησης γραφίτη
Συνδεσιµότητα USB 2.0, παράλληλη, Ethernet 10/100 BaseT
Περιβάλλον λειτουργίας
Θερµοκρασία :Μέγιστο εύρος: 10°
Υγρασία : Μέγιστο εύρος:15
220 VAC 50/60 Hz

35°C Συνιστώµενο εύρος: 16°

85% Συνιστώµενο εύρος: 30

30°C

70% Ηλεκτρική παροχή Ισχύς:

Κατανάλωση ισχύος
Μέση: 1300 W
Εγγύηση δύο (2) ετών
Κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας: 4,7 W
Εξοικονόµηση ενέργειας: Συµβατότητα µε το ENERGY STAR®
Στην προσφορά να περιλαµβάνεται κόστος αναλωσίµων
∆ιασφάλιση διαθεσιµότητας ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5χρόνια
Κατά την παράδοση τα είδη να είναι πλήρως λειτουργικά , να παραδοθούν µε τα απαραίτητα
αναλώσιµα προς χρήση toner, cd καθώς και τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισµού και service
στα ελληνικά.

Φωτοαντιγραφικό για τα Τ.Ε.Π
Α/Α 2 (ΚΑΕ 7124)
Τύπος µηχανήµατος
Ασπρόµαυρο ψηφιακό φωτοαντιγραφικό τεχνολογίας λέιζερ
Ταχύτητα Αντιγραφής [αντ./λεπτό]
Έως 22 (A4)
Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου (FCOT) [δευτ.]
Περίπου 9 ή λιγότερο
Ανάλυση Αντιγραφής [dpi]
Τουλάχιστον 600 x 600
Αντιγραφή ∆ιπλής Όψης
Μονής όψης σε διπλή όψη (Χειροκίνητη)
Σµίκρυνση/Μεγέθυνση [%]
50-200 σε βήµατα 1%
Κατάσταση Εξοικονόµησης Γραφίτη
Ναι
Άλλα Χαρακτηριστικά
Αυτόµατος & χειροκίνητος έλεγχος φωτεινότητας
Σελιδοποίηση, 2 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας
Είσοδος Χαρτιού (Στάνταρ) [φύλλων]
Συρτάρι 250 φύλλων
Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας 1
Συνδεσιµότητα
USB 2.0 Hi-speed Ethernet 10/100 Base T
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρόνος Προθέρµανσης [δευτ.]
Περίπου 10 από την ενεργοποίηση
Μνήµη [MB]
Τουλάχιστον 128
Πάνελ Ελέγχου
Οθόνη LCD µε οπίσθιο φωτισµό,
∆ιαστάσεις µε ∆ίσκους (Π x Β x Υ) [χιλ.]
Ενδεικτικά 390 x 432 x 455
Βάρος [κιλά]
Περίπου 13
Συνθήκες λειτουργίας [C %]
0
Θερµοκρασία: 10 έως 30 C
Υγρασία: 20 έως 80 RH (χωρίς συµπύκνωση)
Τροφοδοσία Ρεύµατος
220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Εξοικονόµηση ενέργειας: Συµβατότητα µε το ENERGY STAR®
Στην προσφορά να περιλαµβάνεται κόστος αναλωσίµων
Εγγύηση δύο (2) ετών
∆ιασφάλιση διαθεσιµότητας ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 χρόνια
Κατά την παράδοση τα είδη να είναι πλήρως λειτουργικά , να παραδοθούν µε τα απαραίτητα
αναλώσιµα προς χρήση toner, cd καθώς και τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισµού και service
στα ελληνικά.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 – ΣΥΣΚΕΥΗ FAX
Α/Α 1 – 3 (ΚΑΕ 7123)
•

Τύπος: Μονόχρωµο πολυµηχάνηµα A4 (Print/Copy/Scan/Fax)

•

Ανάλυση: => 4800x600 dpi

•

Ταχύτητα: => 26ppm A4

•

Μνήµη: => 128 ΜΒ

•

Μέγιστη Ανάλυση σάρωσης: => 4800X4800 dpi

•

Είσοδος χαρτιού: => 250 φύλλα/ADF 40φ

•

FAX: NAI

•

Επεξεργαστής: => 600 MHz

•

Θύρες: High Speed USB 2.0

•

Λειτουργικά: Windows XP/2003/Vista/7/8/2008,

•

Κύκλος λειτουργίας: => 12.000/µήνα

•

Περιεχόµενα Συσκευασίας: Πολυµηχάνηµα, Toner, Manual στα Ελληνικά, Καλώδιο
Τροφοδοσίας, CD Εγκατάστασης

•

Εγγύηση: 3 έτη σε εξουσιοδοτηµένο Service

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜ

ΚΑΕ

1

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΗ FAX
ΑΠΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ / ΨΗΦΙΑΚΟ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ / ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ / ΣΑΡΩΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ

10

7123

Θ.Ψ.Π.Χ-- Γ.Ν.Χ.

2

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΗ FAX
ΑΠΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ / ΨΗΦΙΑΚΟ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ / ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ / ΣΑΡΩΤΗΣ

1

7123

Τ.Υ.-- Θ.Ψ.Π.Χ-- Γ.Ν.Χ.

3

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΣΥΣΚΕΥΗ FAX
ΑΠΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ / ΨΗΦΙΑΚΟ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ / ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ / ΣΑΡΩΤΗΣ

1

7123

ΤΜΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ –
ΓΡ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΟΡΘ/ΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 7123 : 2.400,00 €

Α/Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3 ΤΥΠΟΥ XEROX
WORKCENTRE 5021 ΜΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΔΙΠΛΗΣ
ΟΨΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΥΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ
600Χ600DPI ΤΑΧΥΤΗΤΑ 20
ΣΕΛ/ΛΕΠΤΟ Α4 ΜΝΗΜΗ 128MB
ΣΥΝΔΕΣΗ USB 2.0
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ
(ΠΛΗΡ. ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΜΜ. & ΥΠΕΥΘ.
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Π.)
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΙΣΚΟΥΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 20 ΣΕΛ/ΛΕΠΤΟ
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) *ΕΙΧΕ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ*

ΤΕΜ

ΚΑΕ

ΤΜΗΜΑ

1

7124

Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ

1

7124

ΤΜ. ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)

1

7124

ΓΡΑΦ. ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 7124 : 4.401,35 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 6.801,35 ΕΥΡΩ
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