
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ενδιαφέροντος προμήθειας ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 

Η Διεύθυνση Δασών Αργολίδας στα πλαίσια της εκτέλεσης των εργασιών ανάρτησης έως την 
κύρωση του Δασικού Χάρτη Ν. Αργολίδας, στις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 155 
του Ν. 4389/2016 και προκειμένου να προβεί στην αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού (ενός 
(1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος), προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, που 
δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών αγαθών, έως στις 12 Δεκεμβρίου 
2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 12:00 π.μ., στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Μιχ. Ιατρού 
21, να υποβάλουν προσφορές. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700,00 €) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 

Το ανωτέρω φωτοαντιγραφικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Έγχρωμο Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, 
Εκτυπωτής και Scanner 

ΝΑΙ 
 

Ταχύτητα εκτύπωσης/ αντιγραφής >=35 σελ. Α4 ανά λεπτό ΝΑΙ  

Μέγεθος αντιγράφου έως A4 KAI Α3. ΝΑΙ  

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση αντιγράφων. ΝΑΙ  

Τροφοδοσία χαρτιού αντιγραφής: να διαθέτει τουλάχιστον 
τέσσερις (4) εμπρόσθιους δίσκους τροφοδοσίας χαρτιού, με 
χωρητικότητα 500 φύλλων Α4 ο κάθε ένας  

ΝΑΙ 

 

Βοηθητικός δίσκος (ByPass), χωρητικότητας 50 φύλλων 
τουλάχιστον, πλήρως ρυθμιζόμενος για μεγέθη Α4 και Α3 

ΝΑΙ 
 

Ζοοm σμίκρυνση / μεγέθυνση 25 - 400%. ΝΑΙ  

Αυτόματη προσαρμογή-ρύθμιση σκουρότητας ΝΑΙ  

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩN 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση       : Μιχ.Ιατρού 21 
Ταχ. Κώδικας   : 211 00 
Πληροφορίες    : Κ. Νάση 
Τηλέφωνο         : 27520-28226 
Τηλεομοιοτ.(fax) : 27520-27359    
Ηλ.Ταχ.(e-mail) : ddarg@4793.syzefxis.gov.gr 

 

 
 
 
 

 
    

 

Ναύπλιο, 28 Νοεμβρίου 2016 
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Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων Διπλής Όψης και 
αυτόματος αναστροφέας αντιγράφων διπλής όψης.  

ΝΑΙ 
 

Μνήμη >=2 GB και σκληρός δίσκος >=20 GB ΝΑΙ  

Ανάλυση εκτύπωσης >=600x600 dpi (φωτοαντιγραφή), 
>=1200x1200 dpi (εκτύπωση) 

ΝΑΙ 
 

Ανάλυση σάρωσης >=1200x1200, μορφή σάρωσης PDF / 
JPEG 

ΝΑΙ 
 

Σύνδεση USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX ΝΑΙ  

Οθόνη μεγάλη  αφής. ΝΑΙ  

Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα 30.000 
φωτοαντιγράφων τουλάχιστον, η οποία θα βεβαιώνεται από 
τον κατασκευαστικό οίκο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του 
στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει το κόστος αναλωσίμων 
(*) (εκτός του φωτοαντιγραφικού χαρτιού) και τη 
συντήρηση(**) για ένα (1) έτος ή για τα 100.000 πρώτα 
αντίγραφα με μέγιστη χρήση 90% μαύρο-10% έγχρωμο 
(όποια περίπτωση εκ των δύο προηγηθεί) 
(*)ως αναλώσιμα θεωρούνται όλα τα απαραίτητα υλικά για 
την άρτια λειτουργία του μηχανήματος όπως toner, 
developer, τύμπανο ή CRU, rollers κ.λπ.) 
(**) Η συντήρηση-επισκευή θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και από 
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη. 

ΝΑΙ 

 

Το Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα θα έχει 
εγγύηση κατασκευαστή 3 ετών 

ΝΑΙ 
 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και θα είναι 
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 
Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον υποβάλλοντας προσφορά έως και την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 στο Γραφείο 
Διοικητικό - Οικονομικό της Υπηρεσίας μας μέσω: 
 
fax : 27520-27359 ή  
e-mail :   ddarg@4793.syzefxis.gov.gr ή  
 
προσκόμιση και κατάθεση αυτών στην Υπηρεσία μας (Δ/νση Δασών Αργολίδας - Γραφείο 
Διοικητικό - Οικονομικό, Μιχ. Ιατρού 21, Τ.Κ. 211 00)  
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, πληροφορίες για την 
παραπάνω διαδικασία κ.λπ. μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο 
Διοικητικό - Οικονομικό της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Δασών Αργολίδας, Μιχ. Ιατρού 21, Τ.Κ. 
211 00), αρμόδια κα Κωνσταντίνα Νάση, τηλέφωνο 27520-28226.  
 

mailto:ddarg@4793.syzefxis.gov.gr

