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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Κορρές
Τηλέφωνο: 2103736148
FAX: 2103229541
email: korres_i@mintour.gr

Αθήνα, 13/11/2017
Α. Π. : 21088
(Βαθμός Προτεραιότητας)
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια τεσσάρων (4)
μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού.
Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (4)
μηχανημάτων φωτοαντιγραφής για την κάλυψη των αναγκών του. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τις προσφορές που θα είναι
σύμφωνες με τις κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 1713, με ειδικό φορέα 45-110, του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Τουρισμού του οικονομικού έτους 2017. Κατά τα λοιπά η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τους γενικούς και ειδικούς όρους που
περιγράφονται παρακάτω και στην τεχνική περιγραφή η οποία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της
πρόσκλησης αυτής.
Με βάση τα παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές σύμφωνα με
τα συνημμένα υποδείγματα στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Τουρισμού επί
της Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, Αθήνα μέχρι την Δευτέρα 20.11.2017. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές
που θα υποβληθούν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών σε μέρα και ώρα που θα ειδοποιηθούν
οι υποβάλλοντες προσφορά, στο Υπουργείο Τουρισμού επί της Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα, Τ.Κ. 10557.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.mintour.gov.gr) και σε κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο.
Στον κλειστό φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Προσφορά για την
προμήθεια τεσσάρων (4) μηχανημάτων φωτοαντιγραφής για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου
Τουρισμού». Στοιχεία υποψηφίου: (Πλήρης Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Αποδέκτης: Υπουργείο Τουρισμού, Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα ΤΚ
10557, Υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ η οποία
θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτής, στην οποία επίσης θα αναφέρεται ο φορέας που υποβάλλει την προσφορά. Ο
ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένη αναλυτικά την τεχνική
περιγραφή με τις παραπομπές σε συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια του προϊόντος που θα
περιλαμβάνονται στην προσφορά καθώς και την οικονομική προσφορά. Η παράδοση των προϊόντων θα
γίνει στο επί της Λ. Αμαλίας 12 κτίριο του Υπουργείου Τουρισμού, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
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παραλαβής και θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι δαπάνες μεταφοράς στο κτίριο
και στους ορόφους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία θα βαρύνει τoν ανάδοχο. Η πληρωμή της αξίας
τους θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
τους από την αρμόδια Επιτροπή, αφού υποβληθούν και τα απαιτούμενα για τις περιπτώσεις αυτές
δικαιολογητικά.
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α
Α.1.1

Α.1.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι
ανακατασκευασμένο και να διαθέτει πιστοποίηση CE. Να
είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser και το πλέον σύγχρονο
μοντέλο της σειράς του
Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα
τουλάχιστον 30.000 φωτοαντιγράφων και μηνιαίο κύκλο
εργασιών 200.000 φωτοαντίγραφα/εκτυπώσεις. Η
παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα
τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)

Α.1.4

Μέγεθος πρωτοτύπων

Α.1.5
Α.1.6

Ανάλυση αντιγραφής
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) μεταβαλλόμενες κασέτες
τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου bypass) χωρητικότητας
500 φύλλων έκαστη διαστάσεων Α6-Α3
Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας bypass
Πολλαπλά φωτοαντίγραφα

Α.1.2

Α.1.7
Α.1.8
Α.1.9
Α.1.10
Α.1.11

Α.1.12
Α.1.13
Α.1.14
Α.1.15
Α.1.16
Α.1.17

Α.2.1

Μνήμη
Σκληρός δίσκος
Να διαθέτει standard λειτουργίες ασφάλειας σκληρού
δίσκου Data Overwrite για διαδοχικές επανεγγραφές
έπειτα από διαγραφή των δεδομένων του σκληρού δίσκου
και HDD Encryption για κρυπτογράφηση των δεδομένων
που έχουν αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο.
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης για
αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης.
Χρόνος προθέρμανσης
Ταχύτητα επεξεργαστή
Μεγάλη Έγχρωμη Οθόνη Αφής
Να προσφέρεται με τη βάση στήριξης του ίδιου
κατασκευαστή.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Δικτυακός εκτυπωτής
ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

A6-Α3
τουλάχιστον
έως Α3
τουλάχιστον
≥ 600 dpi

1-999
τουλάχιστον
≥ 2 GΒ
≥ 320 GB
ΝΑΙ

≥ 40 αντίγραφα
Α4/λεπτό
≥ 100 φύλλων
≤ 25 sec
≥ 1,2 GHz
≥ 9 ιντσών
ΝΑΙ
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Α.2.2
Α.2.3
Α.2.4

Αυτόματη διπλή όψη
Ανάλυση εκτύπωσης
Γλώσσες εκτύπωσης

Α.2.5

Σύνδεση

Α.2.6
Α.3.1
Α.3.2

Απευθείας εκτύπωση από USB stick
ΣΑΡΩΣΗ
Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής
Ταχύτητα σάρωσης

Α.3.3
Α.3.4

Ανάλυση σάρωσης
Λειτουργίες σάρωσης

Α.3.5
Α.3.6
Β.1
Β.2
Β.3
Β.4
Β.5

ΝΑΙ
≥ 1200 x 1200 dpi
Τουλάχιστον
PCL5e/6
Ethernet
10/100/1000 & USB
2.0 τουλάχιστον
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 80 ασπρόμαυρα
και 80 έγχρωμα
πρωτότυπα το
λεπτό
≥ 600dpi
Τουλάχιστον: Scan
to folder to e-mail ,
to USB
Τουλάχιστον:TIFF,
JPEG, PDF
ΝΑΙ

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
σάρωσης
Να διαθέτει Network Twain drivers
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί και το Φύλλο Συμμόρφωσης με απαντήσεις
προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών
Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τα εγχειρίδια
εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα.
Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα πλήρες σετ αναλωσίμων για την αρχική
λειτουργία της μηχανής, το κόστος του οποίου βαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία.
Τα μηχανήματα θα προσφέρονται με δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον.
Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαιτητοί με ποινή αποκλεισμού
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αναφέρεται η τιμή ανά είδος και η γενική συνολική τιμή της προσφοράς, η οποία θα αναγράφεται
αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α., υποχρεωτικά δε θα αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο
υπάγεται η εν λόγω προμήθεια. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται
από την Υπηρεσία.
Τιμή ανά
τεμάχιο
αριθμητικά
(χωρίς Φ.Π.Α.)
(α)

Τιμή ανά τεμάχιο
ολογράφως
(χωρίς Φ.Π.Α.)
(β)

Τιμή ανά τεμάχιο
με Φ.Π.Α.
αριθμητικά
(γ)

Συνολική τιμή
για τα
τέσσερα
μηχανήματα
αριθμητικά
(χωρίς
Φ.Π.Α.)
(δ)

Συνολική Τιμή
για τα τέσσερα
μηχανήματα
αριθμητικά
(με Φ.Π.Α.)
(ε)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
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Αντίγραφα της παρούσας καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού - Εγκαταστάσεων του
Υπουργείου Τουρισμού (Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, τηλ. 2103736148).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Πίνακας Διανομής
Αποδέκτες για Ενέργεια:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.:
1. Εταιρείες εμπορίας μηχανών φωτοαντιγραφής
2. Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών
Αποδέκτες για Κοινοποίηση:
- Γραφείο Υπουργού Τουρισμού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Γραφεία Γεν. Δ/νσεων
Εσωτερική Διανομή
- Διεύθυνση Διοικητικού
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραμματεία)
- Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού – Εγκαταστάσεων
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