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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την υπ΄ αριθ. 173/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος
προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018 » όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την υπ’
αριθμ. 29/02-3-2018 (ΑΔΑ:7ΖΠ47Λ6-0Ν4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
και ειδικότερα την περίπτωση 1.vi. Προμήθεια 3 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων προς
αντικατάσταση των παλαιών και την περίπτωση 2.vi. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για
τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων προς
αντικατάσταση των παλαιών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε.
Αχαΐας προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος με
δημοσιότητα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (άρθρο 118 του ν.4412/2016) για την:
Προμήθεια τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων προς αντικατάσταση των παλαιών για την
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας. Το ύψος της δαπάνης
προϋπολογίζεται έως του ποσού των 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε έτους 2018 και τον
ΚΑΕ:02.01.072.1713.01.1231.
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο χώρο
, για την αποστολή προσφοράς αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα
Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β΄) Τ.Κ. 26110 στην Πάτρα σε σφραγισμένο φάκελο έως τη
Δευτέρα 02/04/2018 και ώρα 11:00 π.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και
ώρα 11:30 π.μ.
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από
τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του
Ν.4412/2016,
β) Τις τεχνικές προδιαγραφές και
γ) Την Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω πρόσκληση.
Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία οφείλει, κατόπιν ειδοποίησής μας,
να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά : Ποινικό μητρώο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α
Τεχνικές Προδιαγραφές
ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

 Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό μηχάνημα εκθεσιακό , επιδαπέδιο, με ταχύτητα αντιγραφής και
εκτύπωσης από 50 αντίγραφα/λεπτό και άνω και να είναι στιβαρής κατασκευής
 Να διαθέτει ανάλυση αντιγραφής και εκτύπωσης στα 600χ600 dpi
 Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 500 ΜΒ και σκληρό δίσκο (HDD) τουλάχιστον 40 GB.
 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού και πλαϊνό βοηθητικό δίσκο
(bypass)
 Να δέχεται και να διαχειρίζεται χαρτί βάρους από 60 g/m2 έως 220g/ m2
 Να διαθέτει σταθερές κλίμακες σμίκρυνσης/ μεγέθυνσης καθώς και ΖΟΟΜ από 25% έως 400%
 Να διαθέτει αυτόματη διπλή εκτύπωση (duplex) όλων των διαστάσεων μέχρι και Α3
 Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη ανακυκλωτή πρωτοτύπων τουλάχιστον 100 φύλλων
διαστάσεως μέχρι και Α3
 Να διαθέτει λειτουργία σαν Laser printer και Scanner δικτύου
 Να διαβάζει και να αντιγράφει μέχρι Α3 διάσταση
 Να διαθέτει οθόνη αφής με όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος
 Ο προσφέρων να διαθέτει άρτιο τεχνικό τμήμα στην Πάτρα
 Ο χρόνος ανταπόκρισης σε κλήση τεχνικού να μην υπερβαίνει τις δύο (2)ώρες
 Να προφέρεται με ένα (1) χρόνο εγγύηση από την εγκατάσταση του χωρίς όριο αντιγράφων. Η
εγγύηση θα καλύπτει τα πάντα πλην των αναλωσίμων

