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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 
 

Θέμα: Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος 

(πολυμηχανήματος) με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές που ακολουθούν 

 

Προσκαλεί 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Πέμπτη 

27 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00, στη Διεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών, ΔΥ & Αποθηκών 

ΤΚ 55132 Θεσσαλονίκη 

Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στις 2.600,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Καινούργιο θεματικό φωτοτυπικό (όχι ελαφρά μεταχειρισμένο), το οποίο θα πρέπει 
να πληροί κατά το δυνατόν, τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

1. Έγχρωμο Laser πολυμηχάνημα, φωτοτυπικό, εκτυπωτής δικτύου, scanner 

δικτύου 

2. Μέγεθος πρωτοτύπου/αντιγράφου Α5R έως Α3 

3. Ταχύτητα copy/print 25cpm για Α4BW/ 23cpm για Α4colour  - 15 cpm για Α3   

4. Ανάλυση εκτύπωσης/ σάρωσης (scan)  600x600 dpi 

5. Οθόνη έγχρωμη αφής κατ΄ ελάχιστο 9΄ 

6. Χωρητικότητα χαρτιού το ελάχιστο 2x500 φύλλα, by pass το λιγότερο 100 

φύλλων 

7. Zoom 25-400% 

8. Μνήμη το ελάχιστο 4GB, 1-999 πολλαπλά αντίγραφα 

9. Ελάχιστη ταχύτητα 1ου αντιγράφου / εκτύπωσης 6,5 sec BW,  8,4 sec Colour 

10. Μέγιστος χρόνος προθέρμανσης 100 sec 

11. Αυτόματη διπλή όψη 

12. Αυτόματος τροφοδότης (ενσωματωμένη κασέτα για Α3, Α4) 

13. Βάση μηχανήματος 

 

 

 



 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η προσφορά που θα κατατεθεί θα περιλαμβάνει τιμή χωρίς τον ΦΠΑ. 

Θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος. 

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο 4Ος  όροφος της Τσιμισκή 98. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, 

επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι  α) δεν τελεί υπό πτώχευση,  δεν έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης και  ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,  ή βρίσκεται σε 

οποιασδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση και β) δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του από 

αυτούς περιλαμβάνονται στο άρθρο 73 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει 

από τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται 

στη Υπεύθυνη Δήλωση. 

 
Οι προσφορές θα εξεταστούν από αρμόδια επιτροπή και μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που 

θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και σε περίπτωση που η δαπάνη είναι 

άνω των 2.500 € πλέον ΦΠΑ και 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται σε διάστημα 45 -60 ημερών από την παραλαβή αυτού 

από το Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών και την υπογραφή του σχετικού 

πρωτοκόλλου από την επιτροπή παραλαβής. 

Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και η ΕΥΑΘ ΑΕ δεσμεύονται για την τήρηση των διατάξεων του 

Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη κα Θεοδωρίδου Νόπη στο 

τηλέφωνο 2310966944 

 
 Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 


