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ΕΛΟΤ Α.Ε. 
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Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός µε κλειστές προσφορές 
για την προµήθεια ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER ΚΑΙ  

∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ -ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης  A.E.– ΕΛΟΤ A.E. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«Προµήθεια εκτυπωτών laser και δικτυακών  
εκτυπωτών - φωτοαντιγραφικών για τις συνεδριάσεις των 

τεχνικών επιτροπών/οµάδων εργασίας 
 του ΕΛΟΤ Α.Ε.» 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.– ΕΛΟΤ Α.Ε. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.– ΕΛΟΤ Α.Ε. 

Αχαρνών 313-Αθήνα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Προµήθεια 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό 
των  33.100 € πλέον ΦΠΑ  
Η προµήθεια συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από εθνικούς 
πόρους κατά 35 %  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 1 µήνας µετά την υπογραφή της σύµβασης 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

24/05/2007 ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ.   

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης – ΕΛΟΤ Α.Ε.  
Αχαρνών 313,  111 45 ΑΘΗΝΑ 
1ος όροφος-Πρωτόκολλο 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Γ. Ανταράκη-Φέρλα 
Τηλ.: 210 2120312  
Fax:  210 2120325 
Email: gpa@elot.gr 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ -
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ/ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. 
 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. 

Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.» 
και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΟΤ Α.Ε» ή «ΕΛΟΤ» συστήθηκε µε το Προεδρικό 
∆ιάταγµα 155/97 (ΦΕΚ 131/Α/25.6.1997) και εποπτεύεται από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης. 
Η εκπόνηση και η διάδοση των προτύπων, η απονοµή ελληνικών σηµάτων 
συµµόρφωσης, η πιστοποίηση συστηµάτων ποιότητας, η χορήγηση πιστοποιητικών 
συµµόρφωσης, περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η διενέργεια εργαστηριακών 
δοκιµών αποτελούν µερικές από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.) προκηρύσσει πρόχειρο 
µειοδοτικό διαγωνισµό για την αγορά δεκατριών (13) Laser Εκτυπωτών και δύο (2) 
∆ικτυακών Εκτυπωτών - Φωτοαντιγραφικών. Ο εξοπλισµός αυτός θα χρησιµοποιηθεί 
για τη λειτουργία των συνεδριάσεων των τεχνικών επιτροπών/οµάδων εργασίας του 
ΕΛΟΤ Α.Ε. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι καινούριος, αµεταχείριστος και χωρίς 
ατέλειες, νοµικά  ή πραγµατικά ελαττώµατα. 
 
Ο Προµηθευτής θα κληθεί µέσα στο αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού να 
προσφέρει στον ΕΛΟΤ: 
• Τον υλικό εξοπλισµό  
• To σχετικό λογισµικό λειτουργίας  
• Εγκατάσταση εν καλή και πλήρη λειτουργία των εκτυπωτών (εξοπλισµού και 
λογισµικού) 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισµού και λογισµικού 
 
Ο Προµηθευτής επίσης: 
• Θα πρέπει να διασυνδέσει τους Laser Εκτυπωτές και τους ∆ικτυακούς Εκτυπωτές-
Φωτοαντιγραφικά έτσι ώστε να λειτουργούν καλώς στην υπάρχουσα δοµή του 
δικτύου του ΕΛΟΤ 
• Θα πρέπει να υλοποιήσει συγκεκριµένες πολιτικές ασφαλείας, που σχετίζονται µε 
την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου του ΕΛΟΤ. 
Η παραπάνω παράθεση εργασιών είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική. 
 
 
 
 
 



 4

Η συγκεκριµένη προµήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ- 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΑ Ή ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΦΑΣΗ Β», 
 του Μέτρου 1.2. «Εθνικό Σύστηµα Ποιότητας», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» µε τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισµό 
Τυποποίησης Α.Ε. («ΕΛΟΤ Α.Ε.») . 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από Εθνική Συµµετοχή. 
 
Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων, όσον αφορά 
την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη µείωση 
της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των 
κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, στην ανάπτυξη και τη 
διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, καθώς και 
στην κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 
Στα πλαίσια αυτά καλείστε, εφόσον επιθυµείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά 
σας σε σφραγισµένο φάκελο το αργότερο µέχρι την  24/05/2007 ώρα 11.00 π.µ., στα 
κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε. Αχαρνών 313 - Κ. Πατήσια, Τ.Κ. 111 45-Αθήνα, 
στον 1ο όροφο, γραφείο Πρωτοκόλλου. 
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  
 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3.1 Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  24/05/2007, ηµέρα  
Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ. στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε. Αχαρνών 313 - Κ. 
Πατήσια, Τ.Κ. 111 45-Αθήνα, στον 1ο όροφο, γραφείο Πρωτοκόλλου. 
 
3.2 Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

 
α. η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΟΤ Α.Ε.» 
β. ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη  
3875-07) 
γ. τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν: 

α. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
β. φορολογική ενηµερότητα του προσφέροντος 
γ. ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους 
της προκήρυξης 
δ. σφραγισµένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφονται τα 
ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο µαζί µε την ένδειξη 
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ενώ εσωτερικά θα περιέχονται τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς.  
 

3.3 Η προσφορά θα δίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται στη συνηµµένη τεχνική 
προδιαγραφή ανά προσφερόµενο είδος, θα αφορά δε την υλοποίηση της ανάθεσης µε 
πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας. ∆ιευκρινίζεται ότι η προσφερόµενη τιµή θα 
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δίνεται χωρίς ΦΠΑ. Ο  αναλογούν ΦΠΑ θα αναγράφεται ξεχωριστά. Όλα τα ποσά θα 
αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. 
3.4 Η πληρωµή γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω και πάντως µέσα 
σε εξήντα ηµέρες (60) από την προσκόµιση του σχετικού τιµολογίου και την 
πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Προµηθευτή από τα µέλη 
της Επιτροπής Παραλαβής. 
3.5 Η εµπρόθεσµη παραλαβή των laser εκτυπωτών και των δικτυακών εκτυπωτών –
φωτοαντιγραφικών και η πιστοποίηση της καλής λειτουργίας τους θα γίνει µε ευθύνη 
αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΕΛΟΤ Α.Ε. 
3.6 Πέραν αυτών ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωµα για την εφαρµογή των 
προβλεπόµενων στον Κανονισµό Προµηθειών του ΕΛΟΤ γενικών κυρώσεων, 
περιλαµβανοµένης και της ποινής της έκπτωσης του Προµηθευτή.  
 
 
4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 
Η τιµή προσφοράς δεν θα υπερβαίνει τα 33.100 €,  πλέον ΦΠΑ. 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαµηλότερη τιµή. 
 
6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
 
30 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.  
 
7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ :  
 

 Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.– ΕΛΟΤ Α.Ε.    Αχαρνών 313-Αθήνα 

 
8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί στο σύνολό της στην ελληνική γλώσσα. Αλλοδαποί 
οίκοι µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους στην αγγλική, µε επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 
 
9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια είναι υποχρεωµένος κατά την 
υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που θα 
εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νοµίµως 
στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών-µελών 
αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει το 5% της τιµής της προµήθειας που 
κατακυρώθηκε, χωρίς τον ΦΠΑ. 
Η εγγυητική επιστολή θα είναι διάρκειας ισόχρονης της δηλωθείσας µε την 
προσφορά του εγγύησης καλής λειτουργίας και θα περιέχει όλους τους όρους που 
καθορίζονται στο σχετικό συνηµµένο υπόδειγµα προκειµένου να υπογραφεί η 
σύµβαση ανάθεσης. 
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10.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η πληρωµή θα γίνει σε εξήντα (60) ηµέρες από την οριστική παραλαβή, η οποία θα 
πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής του ΕΛΟΤ. Κατά την πληρωµή µαζί µε 
το τιµολόγιο θα υποβληθεί στον ΕΛΟΤ φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.  
 
11.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης και οι Laser Εκτυπωτές και οι 
∆ικτυακοί Εκτυπωτές-Φωτοαντιγραφικά  δεν έχουν παραδοθεί καλώς σύµφωνα µε 
τους συµβατικούς όρους, τότε ο Προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2 % επί του συµβατικού τιµήµατος 
του εξοπλισµού.                                                                      
Σε περίπτωση κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας, ο ΕΛΟΤ δύναται, κατά την κρίση 
του, να παρακρατήσει από το οφειλόµενο στον Προµηθευτή τίµηµα το αντίστοιχο 
ποσό της ποινικής ρήτρας. 
 
Αθήνα, 2007-05-14 
 
 
Νικόλαος Συµφέρης 
 
 

 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα: - Τεχνικές Προδιαγραφές Εκτυπωτών LASER 

                      Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ικτυακών- Φωτοαντιγραφικών 
           
                          Υπόδειγµα Ι: Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER 
 
 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.1. Τύπος εκτυπωτή Έγχρωµος,  
Λέιζερ   

1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο ΝΑΙ   
1.3. Αριθµός τεµαχίων 13   
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    
2.1. Περιοχή µεγεθών εκτύπωσης χαρτιού  Α4   

2.2. Η τροφοδότηση του χαρτιού να γίνεται µε Συρτάρια 
χωρητικότητας ≥ 150 φύλλων ΝΑΙ   

2.3. Εκτύπωση διπλής όψης αυτόµατη  ΝΑΙ   
2.4. Ανάλυση ≥ 600 × 600 dpi ΝΑΙ   

2.5. Ταχύτητα µονόχρωµης εκτύπωσης (draft mode) ≥ 15 
σελ./λεπτό   

2.6. Ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης (draft mode) ≥ 9 
σελ./λεπτό   

2.7. Οθόνη ενδείξεων / λειτουργιών LCD ή αντίστοιχη ΝΑΙ   

2.8. Μέσος αριθµός σελίδων ανά µήνα (duty cycle) ≥ 10.000 NAI   
2.9. Προσφερόµενη µνήµη εκτυπωτή ≥ 128ΜΒ ΝΑΙ   
2.10. Υποστηριζόµενες Θύρες εκτύπωσης : Θύρα USB 2.0 ΝΑΙ   
3. Γενικές απαιτήσεις    

3.1 
Ο Προµηθευτής θα προµηθεύσει τους οδηγούς (drivers) του 
εκτυπωτή τουλάχιστον για λειτουργικά συστήµατα windows 
2000/XP και Vista όταν αυτοί θα είναι διαθέσιµοι  

NAI   

3.2 Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής και 
του λογισµικού της στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον NAI   

3.3 Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και σύνδεσης 
δεδοµένων ΝΑΙ   

3.4. Να συνοδεύεται από ένα (1) σετ  έγχρωµης εκτύπωσης NAI   

3.5. Ο Προµηθευτής θα αναλάβει να εγκαταστήσει και να 
παραδώσει τον εκτυπωτή σε λειτουργική κατάσταση ΝΑΙ   

3.6. 

Ο προσφερόµενος εκτυπωτής πρέπει να είναι σύγχρονος 
(χρόνος ανακοίνωσης µοντέλου µικρότερος από 18 µήνες 
από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του 
Προµηθευτή και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης /απόσυρσής του). 

ΝΑΙ   

4. Εγγύηση    

4.1. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης καλής 
λειτουργίας από την οριστική παραλαβή του Εκτυπωτή, σε 
έτη 

≥ 3   

4.2. Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Εκτυπωτή ΝΑΙ   

4.3. 

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών 
λειτουργίας του εκτυπωτή (συµπεριλαµβανόµενων εργασιών 
& ανταλλακτικών) σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο της 
µίας εβδοµάδας. Στην περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η 
βλάβη ο προµηθευτής υποχρεούται να τον αντικαταστήσει 
προσωρινά (χωρίς χρέωση) µε άλλον εκτυπωτή ιδίων 
δυνατοτήτων 

ΝΑΙ   

4.4. 

Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο  που 
είναι εγκατεστηµένος ο εκτυπωτής. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, µετά από έγκριση του φορέα, η επισκευή θα 
µπορεί να γίνει σε χώρους του Προµηθευτή 

ΝΑΙ   

4.5. Στην  εγγύηση  θα περιλαµβάνονται:    
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4.6. Το κόστος για την προληπτική συντήρηση, εφόσον αυτή 
απαιτείται, η οποία θα γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό 

ΝΑΙ   

4.7. Το κόστος της  µετακίνησης, διαµονής κ.λπ. του 
προσωπικού συντήρησης 

ΝΑΙ   

4.8. 

Το κόστος  µετακίνησης εξοπλισµού από τον τόπο 
εγκατάστασης για επισκευή και επανατοποθέτηση. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο Προµηθευτής έχει τη γενική ευθύνη για 
την αποσύνδεση, συσκευασία, αποστολή κ.λπ. Στον 
Προµηθευτή ανήκει η ευθύνη για την ασφαλή µετακίνηση 
του εξοπλισµού. 

ΝΑΙ 

  

4.9. 

Το κόστος των  ανταλλακτικών / εξαρτηµάτων απαραίτητων 
για τη συντήρηση υλικών (πλην των αναλωσίµων), καθώς 
και οι δασµοί, τα έξοδα εκτελωνισµού, µεταφοράς και οι 
λοιπές δαπάνες αυτών. Στην προσφορά πρέπει να 
απαριθµούνται περιοριστικά µε σαφήνεια, ποια µέρη της 
συσκευής θεωρούνται αναλώσιµα 

ΝΑΙ 

  

5. Συντήρηση    

5.1. 
Χρονικό διάστηµα σε έτη για το οποίο ο υποψήφιος 
Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση συντήρησης και 
υποστήριξης  

   

5.2. Το χρονικό διάστηµα της προσφερόµενης συντήρησης 
ξεκινάει από τη λήξη της εγγύησης    

5.3. 
Για την περίοδο συντήρησης ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς όροι, 
προϋποθέσεις και δεσµεύσεις που ισχύουν για την περίοδο 
εγγύησης 

   

5.4. 

Η ετήσια δαπάνη του κόστους συντήρησης και υποστήριξης 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 8% της τιµής προσφοράς 
του κάθε προϊόντος (µόνο απαίτηση συµµόρφωσης, όχι 
ποσοστό) 

   

5.5. 

Η ετήσια αναπροσαρµογή της συντήρησης θα δοθεί σε 
σταθερό ποσοστό και θα έχει ανώτατο όριο το 4%. Η τιµή 
συντήρησης που κάθε φορά θα προκύπτει, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση  την τρέχουσα τιµή 
συντήρησης που αναφέρεται στον επίσηµο τιµοκατάλογο 
της εταιρείας για το αντίστοιχο προϊόν. 

   

5.6. 
Στο κόστος συντήρησης που θα δοθεί στον αναλυτικό 
πίνακα των οικονοµικών προσφορών, θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται: 

   

5.6.1. Το κόστος για την προληπτική συντήρηση, εφόσον αυτή 
απαιτείται, η οποία θα γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό    

5.6.2. Το κόστος της  µετακίνησης, διαµονής κ.λπ. του 
προσωπικού συντήρησης    

5.6.3. 

Το κόστος  µετακίνησης εξοπλισµού από τον τόπο 
εγκατάστασης για επισκευή και επανατοποθέτηση. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο Προµηθευτής έχει τη γενική ευθύνη για 
την αποσύνδεση, συσκευασία, αποστολή κ.λπ. Στον 
προµηθευτή ανήκει η ευθύνη για την ασφαλή µετακίνηση 
του εξοπλισµού. 

   

5.6.4. 

Το κόστος των  ανταλλακτικών / εξαρτηµάτων απαραίτητων 
για τη συντήρηση υλικών (πλην των αναλωσίµων), καθώς 
και οι δασµοί, τα έξοδα εκτελωνισµού, µεταφοράς και οι 
λοιπές δαπάνες αυτών. Στην προσφορά πρέπει να 
απαριθµούνται περιοριστικά µε σαφήνεια, ποια µέρη της 
συσκευής θεωρούνται αναλώσιµα. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ -
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ   

   
 

 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Γενικά Χαρακτηριστικά      

1.1. Τύπος εκτυπωτή φωτοαντιγραφικού 
Έγχρωµος Laser 
Εκτυπωτής - 

Φωτοαντιγραφικό  

  

1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο ΝΑΙ   
1.3. Αριθµός τεµαχίων 2   

2.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά    
2.1. Επεξεργαστής εκτύπωσης  NAI   
2.2. Μνήµη ≥ 256 MB   
2.3. Μέγιστη αναβάθµιση µνήµης ≥ 512 MB   
2.4. Περιοχή µεγεθών εκτύπωσης Α6 έως Α3   
2.5. Εκτύπωση διπλής όψης µέχρι Α3 αυτόµατη NAI   
2.6. Αυτόµατο Copying διπλής όψης σελίδας Α4 NAI   

2.7. 

Ονοµαστική ταχύτητα printing & copying (σελίδες 
A4 ανά λεπτό) 
                          Black and white   ≥ 30 
                          Colour                 ≥  7 

 
NAI 

  

2.8. 
Ανάλυση (dpi) 
                          Printing          ≥ 600 Χ 600 
                          Copying         ≥ 300 Χ 300 

 
NAI 

  

2.9. Ικανότητα βελτιστοποίησης εκτύπωσης NAI   
2.10. ∆ιαβαθµίσεις του γκρι ΝΑΙ   
2.11. Σµίκρυνση - Μεγέθυνση 25 – 400 %   
2.12. Λειτουργίες Postscript και PCL6 ΝΑΙ   
2.13. Υποστηριζόµενες Θύρες εκτύπωσης : Θύρα USB 

2.0 
ΝΑΙ   

2.14. Υποστήριξη Booklet Printing ΝΑΙ   
2.15. Υποστήριξη Watermark Printing ΝΑΙ   
2.16. Υποστήριξη συρραφής ΝΑΙ   
2.17. Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο µε δική του Ethernet 

card 10/100 Mbit  auto sense 
ΝΑΙ   

2.18. Να αναφερθούν τα λειτουργικά συστήµατα 
δικτύου και τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται 

ΝΑΙ   

2.19. Οθόνη ενδείξεων / λειτουργιών LCD ή αντίστοιχη ΝΑΙ   
2.20. Οι ρυθµίσεις του εκτυπωτή να γίνονται από 

πίνακα ελέγχου (front panel) αλλά και µε 
δυνατότητα web based management 

ΝΑΙ   

2.21. Η τροφοδοσία του χαρτιού να γίνεται µε 2 
τουλάχιστον κασέτες χωρητικότητας ≥ 500 
φύλλων 

ΝΑΙ   

2.22. Τροφοδοσία χαρτιού (Auto Load) ΝΑΙ   
2.23. Μέγιστος αριθµός σελίδων / Μήνα (Duty Cycle) ≥ 100.000   
2.24. Μέσος αριθµός σελίδων ανά µήνα (duty cycle)  ≥ 5.000   

3 Γενικές Απαιτήσεις    
3.1. Ο Προµηθευτής θα προµηθεύσει τους οδηγούς 

(drivers) του εκτυπωτή τουλάχιστον για  
λειτουργικά συστήµατα windows 2000/XP και 
Vista όταν αυτοί θα είναι διαθέσιµοι 

ΝΑΙ   
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 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3.2. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης της 
συσκευής και του λογισµικού της στην ελληνική 
γλώσσα τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

3.3. Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και 
σύνδεσης δεδοµένων 

ΝΑΙ   

3.4. Να συνοδεύεται από ένα  (1) σετ έγχρωµης 
εκτύπωσης 

ΝΑΙ   

3.5. Ο Προµηθευτής θα αναλάβει να εγκαταστήσει και 
να παραδώσει τον εκτυπωτή σε λειτουργική 
κατάσταση 

ΝΑΙ   

3.6. Ο προσφερόµενος εκτυπωτής πρέπει να είναι 
σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης µοντέλου 
µικρότερος από 18 µήνες από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της προσφοράς του Προµηθευτή και 
να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης 
/απόσυρσής του) 

ΝΑΙ   

4. Εγγύηση    
4.1. Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης 

καλής λειτουργίας από την οριστική παραλαβή 
του εκτυπωτή, σε έτη 

≥ 5   

4.2. Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του ΝΑΙ   
4.3. Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και 

ανωµαλιών λειτουργίας του εκτυπωτή 
(συµπεριλαµβανόµενων εργασιών & 
ανταλλακτικών)  

ΝΑΙ   

4.4. Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον 
τόπο που είναι εγκατεστηµένος ο εκτυπωτής. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από έγκριση του 
φορέα, η επισκευή θα µπορεί να γίνει σε χώρους 
του Προµηθευτή 

ΝΑΙ   

4.5. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσφέρει άµεση 
τηλεφωνική υποστήριξη για τυχόν προβλήµατα 
που θα παρουσιαστούν. Σε περίπτωση που το 
πρόβληµα δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί 
τηλεφωνικά σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
υπαλλήλους του ΕΛΟΤ, ο Προµηθευτής 
υποχρεούται να διαθέσει το αργότερο την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα  από την ηµέρα κλήσης 
εξειδικευµένο προσωπικό στον χώρο του ΕΛΟΤ 
για την επίλυση του προβλήµατος. Σε περίπτωση 
που το µηχάνηµα θα πρέπει να µεταφερθεί στον 
χώρο του Προµηθευτή για επισκευή, η µεταφορά 
θα γίνεται µε ευθύνη του Προµηθευτή χωρίς 
επιπλέον επιβάρυνση για τον ΕΛΟΤ.  Σε 
περίπτωση που η επισκευή δεν είναι εφικτή εντός 
3 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αρχικής 
αναφοράς της βλάβης, ο Προµηθευτής 
υποχρεούται σε προσωρινή αντικατάσταση (χωρίς 
χρέωση) του προβληµατικού είδους µε άλλο 
αντίστοιχο ώστε να µην επηρεάζεται η κανονική 
εργασία του ΕΛΟΤ. 

 
 
 
 

NAI 

  

4.6. Ο εξοπλισµός θα είναι καινούριος και 
αχρησιµοποίητος. Η εγκατάσταση του εξοπλισµού 
θα γίνει από τον Προµηθευτή.  Ο εξοπλισµός θα 
συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόµενα 
(καλώδια, connectors κ.λπ.). 

NAI   

5. Συντήρηση:    
5.1. Χρονικό διάστηµα σε έτη για το οποίο ο 

υποψήφιος Προµηθευτής αναλαµβάνει την 
υποχρέωση συντήρησης και υποστήριξης 

≥2   

5.2. Το χρονικό διάστηµα της προσφερόµενης ΝΑΙ   
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 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

συντήρησης ξεκινάει από τη λήξη της εγγύησης 
5.3. Για την περίοδο συντήρησης ισχύουν οι ίδιοι 

ακριβώς όροι, προϋποθέσεις και δεσµεύσεις που 
ισχύουν για την περίοδο εγγύησης 

ΝΑΙ   

5.4. Η ετήσια δαπάνη του κόστους συντήρησης και 
υποστήριξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 12% 
της τιµής προσφοράς του κάθε προϊόντος (µόνο 
απαίτηση συµµόρφωσης, όχι ποσοστό) 

ΝΑΙ   

5.5. Η ετήσια αναπροσαρµογή της συντήρησης θα 
δοθεί σε σταθερό ποσοστό και θα έχει ανώτατο 
όριο το 4%. Η τιµή συντήρησης που κάθε φορά 
θα προκύπτει, δεν µπορεί να υπερβαίνει σε καµιά 
περίπτωση  την τρέχουσα τιµή συντήρησης που 
αναφέρεται στον επίσηµο τιµοκατάλογο της 
εταιρείας για το αντίστοιχο προϊόν. 

 
ΝΑΙ 

 

  

5.6. Στο κόστος συντήρησης που θα δοθεί στον 
αναλυτικό πίνακα των οικονοµικών προσφορών, 
θα πρέπει να περιλαµβάνονται: 

   

5.6.1. Το κόστος για την προληπτική συντήρηση, 
εφόσον αυτή απαιτείται, η οποία θα γίνεται από 
εξειδικευµένο προσωπικό 

ΝΑΙ 
 

  

5.6.2. Το κόστος της  µετακίνησης, διαµονής κ.λπ. του 
προσωπικού συντήρησης 

ΝΑΙ 
 

  

5.6.3. Το κόστος  µετακίνησης εξοπλισµού από τον τόπο 
εγκατάστασης για επισκευή και επανατοποθέτηση. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο Προµηθευτής έχει τη 
γενική ευθύνη για την αποσύνδεση, συσκευασία, 
αποστολή κ.λπ. Στον Προµηθευτή ανήκει η 
ευθύνη για την ασφαλή µετακίνηση του 
εξοπλισµού. 

ΝΑΙ 
 

  

5.6.4. Το κόστος των  ανταλλακτικών / εξαρτηµάτων 
απαραίτητων για τη συντήρηση υλικών (πλην των 
αναλωσίµων), καθώς και οι δασµοί, τα έξοδα 
εκτελωνισµού, µεταφοράς και οι λοιπές δαπάνες 
αυτών. Στην προσφορά πρέπει να απαριθµούνται 
περιοριστικά µε σαφήνεια, ποια µέρη της 
συσκευής θεωρούνται αναλώσιµα. 

ΝΑΙ 
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υπόδειγµα I 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης 
                Αχαρνών 313  
                111 45 Κάτω Πατήσια 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 
Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την 
καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά 
………………. συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα µε τη µε αριθµό 
……………. ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
∆ηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για 
το όριο που έχει καθοριστεί για εµάς σε σχέση µε τις εκδιδόµενες από εµάς 
εγγυητικές επιστολές. 
 
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 

 


