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ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
Ταχ.∆/νση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3
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Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα
℡ Τηλέφωνο: 28433 40360
 Fax:

28430 25352

 E–mail:

ΘΕΜΑ
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: Έρευνα αγοράς για την άµεση προµήθεια Φωτοαντιγραφικού

Μηχανήµατος.
Σχετ.

: 1) Η υπ’ αριθµ. 246/05-12-2013 απόφαση του Αν. ∆ιοικητή του Γ.Ν.-

Κ.Υ. Σητείας
2) Το µε υπ’ αριθµ πρωτ. 1467/4-12-2013 έγγραφο του Προϊσταµένου της
Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για προµήθεια
Φωτοαντιγραφικού Μηχανήµατος για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας.

Παρακαλούµε να µας στείλετε οικονοµική προσφορά για την προµήθεια
Φωτοαντιγραφικού Μηχανήµατος σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα
τεχνικών προδιαγραφών, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα κατατεθεί στη Γραµµατεία
του

Νοσοκοµείου

µέχρι

τnν

Τετάρτη

11-12-2013

και

ώρα

12.00

µ.µ.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή. Στην
προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται τυχόν δασµοί και φόροι και δε θα
περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα µεταφοράς,

κόστος ασφάλισης, χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λ.π.) θα βαρύνει τον προµηθευτή και
θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
Οι τιµές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιµές του Παρατηρητηρίου
Τιµών της ΕΠΥ(www.epromy.gr) για τα είδη που είναι ενταγµένα σε αυτό.
Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για 6 µήνες. Τόπος παράδοσης η έδρα µας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Επαγγελµατικό b/w φωτοαντιγραφικό – εκτυπωτής – έγχρωµος σαρωτής
Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής (αναφέρατε):
Το µηχάνηµα πρέπει να είναι Ψηφιακό, σύγχρονης
τεχνολογίας και αµεταχείριστο. Να παρέχεται τεχνική
υποστήριξη
(εργασία
και
ανταλλακτικά).
Να
συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ
και να διαθέτει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Να
παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας.
∆ιάρκεια
παρεχόµενης
εγγύησης
(εργασία
/
ανταλλακτικά) (αναφέρατε):
Ταχύτητα Παραγωγής Αντιγράφων
Duty cycle (αριθµός αντιγράφων) ανά µήνα
Ανάλυση εκτύπωσης
Μεγέθη πρωτοτύπων και αντιγράφων
∆υνατότητα ΖΟΟΜ
Αυτόµατη διπλή όψη αντιγράφων
Αυτόµατος τροφοδότης διάστασης από Α5 µέχρι Α3,
µε αυτόµατη αναστροφή πρωτοτύπων
Συνεχόµενα Αντίγραφα
Μνήµη RAM
Σκληρός δίσκος

Τροφοδοσία Χαρτιού

Βάρος χαρτιού
∆υνατότητα αυτόµατης τροφοδοσίας για ειδικές µορφές
χαρτιού (φάκελοι, διαφάνειες, αυτοκόλλητα, χαρτόνια
κλπ.)
Έξοδος χαρτιού
∆ίσκος εξόδου µε διαχωρισµό εργασιών (job separator)
Αυτόµατη επιστροφή στην αρχική θέση λειτουργίας
Εργοστασιακή Τροχήλατη Βάση
∆ικτύωση

Τουλάχιστον 35
σελίδες/λεπτό
Τουλάχιστον 100.000 αντ.
1.200 X 600 dpi
Α5, Α4, Β4, Α3
25 – 400% µε βήµα 1%
ΝΑΙ
100 φύλλων
1-999
1 GB
120 GB
δύο κασέτες
χωρητικότητας τουλάχιστον
500 φύλλων έκαστη και
βοηθητικός δίσκος
(bypass) 50 φύλλων
60-200 gr
ΝΑΙ
παραλαβή σε sets µε
µετατόπιση e-sort
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ETHERNET (10/100/1000
BASE-T) και USB 2.0

PCL, TIFF, PDF, Postscript
3
ΝΑΙ

Γλώσσες περιγραφής
Εκτύπωση πάνω στο µηχάνηµα από USB stick
Έγχρωµη σάρωση
Ενσωµατωµένες δυνατότητες δικτυακής σάρωσης
εγγράφων
Αρχεία
Σάρωση πάνω από την µηχανή σε USB stick
Να διαθέτει drivers για Windows XP και µεταγενέστερα,
Mac, LINUX
Να διαθέτει µετρητές αντιγράφων / εκτυπώσεων
Να διαθέτει κωδικούς χρηστών
Να διαθέτει έλεγχο και παρακολούθηση της χρήση των
λειτουργιών αντιγραφής, εκτύπωσης, φαξ και σάρωσης

Η Προϊσταµένη Οικονοµικών

Χαλκιαδάκη Αθηνά

ΝΑΙ
σάρωση σε e-mail, σε
φάκελο, σε USB
PDF / TIFF / JPEG / XPS
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Τουλάχιστον 1000
ΝΑΙ

Ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικής
Υπηρεσίας
Ζόµπυρας Κων/νος

