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6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης  
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης 

 
   Θέρμη Θεσσαλονίκης,  19-12-2014 

   Αριθμ. Πρωτ.: 26/19-12-2014 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

  
«Προμήθεια Πολυμηχανήματος - Εκτυπωτή για τις ανάγκες της ΚΔ/ΕΚΕΤΑ» 

 
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (6ο χλμ. Οδού 
Χαριλάου-Θέρμης),  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και 

κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 

 
«Προμήθεια Πολυμηχανήματος - Εκτυπωτή για τις ανάγκες της ΚΔ/ΕΚΕΤΑ» 

Η συνολική δαπάνη του εξοπλισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους συμβολαίου 
συντήρησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως ειδικότερα αναλύεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης 

προσφοράς με τα εξής στοιχεία: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την: 

«Προμήθεια Πολυμηχανήματος - Εκτυπωτή για τις ανάγκες της ΚΔ/ΕΚΕΤΑ» 
 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 

2014 και ώρα 14:00 στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης 
ΤΚ 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης 
Τηλ. 2310 498100 

 
Για τη λήψη της τελικής απόφασης θα συνεκτιμηθούν: 

 Το ύψος της οικονομικής προσφοράς  

 Το κόστος του συμβολαίου συντήρησης 

 Η πληρότητα της πρότασης  

 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  των υποψηφίων 

 Εγγύηση, Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση 

 Διαθεσιμότητα, Χρόνος Παράδοσης 

 Τρόπος Πληρωμής 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την 
εξόφλησή του. 

Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πρώτη πληρωμή της σύμβασης 

παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), 
σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011. 

 



 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στον κ. Ι. Χαλινίδη, τηλ: +30 2310-498133, e-mail: ivchal@certh.gr   

 
   Για το ΕΚΕΤΑ 

   

 
 

                                                                                     Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος  
                          Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ. 

mailto:nalbanti@cperi.certh.gr


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

 
Το υπό προμήθεια πολυμηχάνημα - εκπτυπωτής θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των 

εργασιών εκτύπωσης/φωτοαντιγράφων/σάρωσης και λήψης/αποστολής Fax των Υπηρεσιών 

της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚΕΤΑ.  
 

 
Ο  υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται κατωτέρω: 
 

 Α3 έγχρωμο πολυμηχάνημα 

 Λειτουργίες έγχρωμης και ασπρόμαυρης εκτύπωσης/φωτοαντιγραφής/σάρωσης και 

fax. 

 Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων Α4 τουλάχιστον 28 ανά λεπτό. 

 Εκτύπωση διπλής όψης. 

 Ανάλυση εκτύπωσης κατά την αντιγραφή και την εκτύπωση τουλάχιστον 600X600 dpi 

 Υποστήριξη Postscript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF 

 Εκτύπωση από USB Flash Drive αρχείων PDF 

 Λειτουργίες σάρωσης: scan to e-mail, scan to SMB folder με δυνατότητα ορισμού 

τουλάχιστον 100 ανεξάρτητων προορισμών, scan to USB με δημιουργία αρχείων PDF, 
αυτόματη σάρωση 2 όψεων με αυτόματο τροφοδότη τουλάχιστον 100 φύλλων και 

ταχύτητας τουλάχιστον 70 εικόνων το λεπτό. 
 Λειτουργίες fax-to-email, fax-to-SMB folder. 

 Ethernet NIC με ταχύτητα σύνδεσης τουλάχιστον 10/100 Mbps.  

 Υποστήριξη TCP/IP v4, TCP/IP v6, SMB 

 Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εργασιών, τουλάχιστον 160GB. 

 Ένας τουλάχιστον δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού Α4 χωρητικότητας τουλάχιστον 500 

φύλλων. 

 Ένας τουλάχιστον δίσκος τροφοδοσίας προσαρμόσιμος έως μέγεθος χαρτιού Α3 

χωρητικότητας τουλάχιστον 500 φύλλων. 
 Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων για κάθε μήνα (όχι για ένα μήνα μόνο) 

(recommended monthly print volume): τουλάχιστον 10000 σελίδες ανά μήνα. 

 πενταετές συμβόλαιο συντήρησης το οποίο θα περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη 

του εξοπλισμού, η οποία πρέπει να καλύπτει όλα τα εργατικά, ανταλλακτικά, αναλώσιμα 

υλικά (εκτός του χαρτιού) καθ’ όλη τη συμβατική περίοδο, με χρέωση ανά ασπρόμαυρο 
παραγόμενο αντίγραφο/εκτύπωση και ανά έγχρωμο παραγόμενο αντίγραφο/εκτύπωση. 

Να προβλέπεται επέμβαση τεχνικού για διάγνωση και επιδιόρθωση τυχόν βλάβης το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την αναγγελία της βλάβης. 

 Θα πρέπει να έχει LASER τεχνολογία εκτύπωσης 

 

Χρόνος παράδοσης του πολυμηχανήματος – εκτυπωτή: Τρεις (3) εβδομάδες από την υπογραφή 
της σύμβασης  


