
ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αθήνα, 09  Απριλίου  2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                  Αρ. Πρωτ. 26439
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   
Ταχ. Δ/νση   :  Σταδίου 31                            
Ταχ. Κώδικας : 101 83                
Πληροφορίες : Ι. Παναγιωτίδης                         
FAX              : 213 136 1631
Email             : i.panagiotidis@ypes.gr             

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  κατάθεση  οικονομικών
προσφορών  προμήθειας  φωτοτυπικών  μηχανημάτων,  για  την  εύρυθμη
λειτουργία  των  Υπηρεσιών  του  ΥΠΕΣ  και  τις  ανάγκες  των  επερχόμενων
εκλογών του 2019.

Ενόψει των Αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  του  2019,  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  προβαίνει  στην
Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω:

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
και Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών 
Σταδίου 31 – 4ος όροφος - 10183 Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00

Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ (σύμφωνα με τα παρακάτω)

Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή

Ποσότητα 7

ΑΛΕ του Ειδικού Φορέα 1007-201 3120103001

Προϋπολογισμός
52.080,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%
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1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Η υπό ανάθεση προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις
παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 Να  είναι  ασπρόμαυρης  εκτύπωσης,  ψηφιακής

τεχνολογίας laser
ΝΑΙ

2 Να είναι καινούργιο,  αμεταχείριστο και   όχι προϊόν
ανακατασκευής,  να είναι το τελευταίο μοντέλο της
σειράς του, με ημερομηνία πρώτης παραγωγής από
το 2014 και έπειτα. Μαζί με την τεχνική προσφορά
να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής
ή  του  αντιπροσώπου  όπου  θα  βεβαιώνεται  ότι  το
προσφερόμενο  μοντέλο  κυκλοφορεί  στην  αγορά,
καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.

ΝΑΙ

3 Να  τηρούνται  τα  Ευρωπαϊκά  Πρότυπα  (ασφάλειας,
ηλεκτρομηχανολογικής  συμβατότητας  και
περιβάλλοντος-  αποδοτικής  χρήσης  της  ηλεκτρικής
ενέργειας,  θορύβου,  της  ασφαλούς  αποθήκευσης
καταλοίπων,  του  ιονισμού,  της  εκπομπής
επικίνδυνων ακτινοβολιών)

ΝΑΙ

4 Το  μηχάνημα  πρέπει  να  διαθέτει  λειτουργίες
φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης

ΝΑΙ

5 Να  έχει  μέγιστη  μηνιαία  παραγωγική  ικανότητα
τουλάχιστον 15.000 φωτοαντιγράφων. Η ικανότητα
αυτή να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο.

ΝΑΙ

6 Μέγιστο  μέγεθος  πρωτοτύπου/αντιγράφου  /
εκτύπωσης / σάρωσης: Α3

ΝΑΙ

7 Ταχύτητα εκτύπωσης/φωτοαντιγραφής  Α4  Τουλάχιστον
35 σελ./λεπτό

8 Ανάλυση εκτύπωσης  τουλάχιστον
1200Χ1200dpi

9 Να  διαθέτει  τουλάχιστον  δύο  (2)  κασέτες
τροφοδοσίας  (εκτός  του  δίσκου  Bypass)
χωρητικότητας τουλάχιστον 500 φύλλων έκαστη.

ΝΑΙ

10 Να διαθέτει δίσκο πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass τουλάχιστον
50 φύλλων

11 Πολλαπλά φωτοαντίγραφα 1-999
12 Να  διαθέτει  σύστημα  αντιγραφής  διπλής  όψης  με

αυτόματο   τροφοδότη εγγράφων τουλάχιστον 100
φύλλων  

ΝΑΙ

13 Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εκτύπωσης  διπλής
όψης

ΝΑΙ

14 Να  διαθέτει  σύστημα  σμίκρυνσης-  μεγέθυνσης
εύρους από 25% έως 400%

ΝΑΙ

15 Να διαθέτει μνήμη ενσωματωμένη NAI,
τουλάχιστον

1Gb
16 Να διαθέτει σκληρό δίσκο ΝΑΙ,

τουλάχιστον
150Gb
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17 Να  διαθέτει  ενσωματωμένο  σύστημα  συρραφής
χαρτιού

ΝΑΙ

18 Να διαθέτει ηλεκτρονική σελιδοποίηση ΝΑΙ
19 Γλώσσες εκτύπωσης Τουλάχιστον

PCL5e/6
20 Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής ΝΑΙ
21 Ανάλυση σάρωσης Τουλάχιστον

600Χ600dpi
22 Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης Τουλάχιστον

TIFF, JPEG,
PDF

23 Λειτουργίες σάρωσης Τουλάχιστον
Scan to folder/

email/USB
24 Βάρος χαρτιού (κασέτα) 55-105 g/m² ή

μεγαλύτερο
εύρος

25 Βάρος χαρτιού (Bypass) 55-200 g/m² ή
μεγαλύτερο

εύρος
26 Σύνδεση Ethernet κ.α.
27 Να έχει πιστοποίηση CE ΝΑΙ
28 Να  λειτουργεί  με  ρεύμα  220V/50HZ  χωρίς  ανάγκη

ειδικής εγκατάστασης
NAI

29 Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν
είναι σε κατάσταση αναμονής

NAI

30 Να διαθέτει οθόνη (αφής) λειτουργίας και χειρισμού
στην  Ελληνική  γλώσσα  με  όλα  τα  απαραίτητα
πλήκτρα και  φωτεινές  ενδείξεις  με  απεικόνιση  των
σημείων  εμπλοκής  του  χαρτιού,  έλλειψης
αναλωσίμων υλικών

ΝΑΙ

31 Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης ΝΑΙ
32 Το μηχάνημα να προσφέρεται με κατάλληλη βάση η

οποία να είναι στιβαρής κατασκευής, καλαίσθητη και
τροχήλατη. Είναι απαραίτητο η κατασκευή της βάσης
να είναι του ίδιου εργοστασίου με το μηχάνημα.

ΝΑΙ

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Τα φωτοτυπικά μηχανήματα θα πρέπει να παραδοθούν στους γραφειακούς χώρους
του ΥΠ.ΕΣ.,  κατόπιν  συνεννόησης  για  τον ακριβή  χώρο τοποθέτησης  με το  Τμήμα
Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών.
2.2  Ο Προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  μεταφέρει  και  να  συναρμολογήσει  τα
φωτοτυπικά  μηχανήματα,  καθ’  υπόδειξη  του  Τμήματος  Διαχείρισης  Υλικού  &
Υποδομών.
2.3 Η προμήθεια θα πρέπει να έχει αυστηρά ολοκληρωθεί έως τις 10 Μαΐου 2019 επί
ποινή αποκλεισμού, λόγω του κατεπείγοντος των εκλογικών αναγκών.
2.4  Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει  συμπληρωματικά  με  την  προσφορά του να
καταθέσει  αντίγραφα  σύστασης  και  εκπροσώπησης  της  εταιρείας,  ασφαλιστικής
ενημερότητας,  φορολογικής ενημερότητας,  πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασμα(τα)
των απαραίτητων ποινικών μητρώων, όπως προβλέπει ο ν. 4412/2016.
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2.5 Ο  υποψήφιος  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  ένορκη  βεβαίωση  για  τη  μη  επιβολή
προστίμου  για  αδήλωτη  εργασία  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών   πριν  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  της  προσφοράς  ή  για  τους
εγγεγραμμένους χρήστες στην ηλεκτρονική πύλη ΣΕΠΕ (sepenet.gr), πιστοποιητικό από
τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών
Σχέσεων,  ότι  δεν  έχει  επιβληθεί  πρόστιμο  σε  βάρος  του  υποψηφίου  αναδόχου  τα
τελευταία  2  χρόνια  πριν  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  της
προσφοράς, το οποίο εκδίδεται αυτοματοποιημένα μέσω ηλεκτρονικής υποβολής της
σχετικής αίτησης.
2.6 Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι δύο (2) μήνες και να αναφέρεται στην
προσφορά. 
2.7 Προσφορές που αποκλίνουν από τις ανωτέρω προδιαγραφές και προϋποθέσεις θα
κριθούν ως απαράδεκτες και θα απορριφθούν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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	ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του ΥΠΕΣ και τις ανάγκες των επερχόμενων εκλογών του 2019.
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