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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων (πολυμορφικοί εκτυπωτές 
KAE 7124) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας 
Το Γ.Ν.Ημαθίας Υγ.Μονάδα Νάουσας  (εφεξής ‘Αναθέτουσα Αρχή’) λαμβάνοντας υπόψη: 

ΣΧΕΤ : α )  Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και  Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ» 

               β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»  

              γ)τα έγγραφα: 
1. Το πρωτογενές αίτημα 1/ 02-03-2023 καρδιολογικό τακτ. Εξ. Ιατρείο. 
2. Την έγκριση δαπάνης υπογεγραμμένη από την αν.διοικητή του Γ.Ν.Νάουσας 
3. Την με ΑΔΑ: 6ΘΦΦ469074-7Θ0  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2023 

(ΚΑΕ 00.7124) και αριθμό εγγραφής: 197 
           και τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείς κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω και 
προκειμένου να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «Φωτοτυπικών μηχανημάτων 
(πολυμορφικοί εκτυπωτές) για κάλυψη αναγκών του. 

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να 
υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.  

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της 
εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 
4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον 
υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός 
πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα 
υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. Η κατακύρωση θα γίνει 
ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα. 

Οι προσφορές να υποβληθούν με e-mail έως 10/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ στο Γραφείο 
Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας. 

 
 

      O Αν Διοικητής 
                                                                                        Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
                                                                                               Δρ. Λυκοστράτης Κων/νος 
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                                                 1)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
                                Συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.550 € (πλέον ΦΠΑ)    

     Έγχρωμο Laser Πολυμηχάνημα A4 & A5, φωτοτυπικό,      εκτυπωτής 
δικτύου ,scanner δικτύου. 

 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο 
 

 Το πολυμηχάνημα θα πρέπει να είναι σύγχρονο με χρόνο 
           ανακοίνωσης μοντέλου μικρότερο από 24 μήνες πριν την 
          ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση 
          περί αντικατάστασης / απόσυρσής του από τον κατασκευαστή. 

 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος και Βασικός Εξοπλισμός 

 Έγχρωμο Laser Πολυμηχάνημα ,φωτ/κό, εκτυπωτής δικτύου ,scanner δικτύου 

 Μέγεθος Πρωτοτύπου / Αντιγράφου:  A5 – Α4 

 Αυτόματος τροφοδότης DSPF:              100 φύλλων μονού περάσματος 

 Ταχύτητα copy /print :    33 cpm/ppm (A4)  

 Ταχύτητα σάρωσης (duplex) :   80 CLR /116 BW ipm max. 

 Ανάλυση αντιγραφής  :                         600 x 600 dpi 3 bit. 

 Ανάλυση σάρωσης  (Scan):                   600 x 600 dpi  

 Οθόνη αφής  :                                     Έγχρωμη 10,1’ [Tablet style] 

 Standard χωρητικότητα χαρτιού:            1 x 550 φύλλα (60-256 gr/m
2
) 

 By Pass:     100 φύλλων (52-256 gr/m
2
) 

 Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού:   3.200 φύλλα 

 Zoom:      25–400% max. 

 Προκαθορισμένες Θέσεις Zoom:   5 / 5  

 Μνήμη :                             4 GB RAM 

 Σκληρός Δίσκος :            320 GB  

 Πολλαπλά αντίγραφα:    1-999 

 Ταχύτητα πρώτου αντιγράφου / εκτύπωσης: 5,7 BW ,7,2 color sec. 

 Μέγιστος χρόνος προθέρμανσης:   18 sec. από Low Power 

 Ηλεκτρονικοί Κωδικοί Πρόσβασης:          1000 τμημάτων/10.000 χρήστες 

 Κρυπτογράφηση / ασφάλεια δεδομένων   

 Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση :1 κοινό ,200 προσωπικά αρχεία,                                                                                                                                        
12.060 ευέλικτα ‘ταμπλό’ .                                                           

 Φωτοαντιγραφή , εκτύπωση δύο όψεων A5-A4 standard (60-256gr/m
2
) 

 Εγγύηση:2 έως 3 χρόνια  θα μετρήσει η διάρκεια στις αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών 

 Να αναφερθεί κατά την αποστολή των τεχνικών και οικονομικών προδιαγραφών το κόστος ανά 
σελίδα εκτύπωσης με original γραφίτη προσμετρείται στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προδιαγραφών.          

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

A/A KAE   
ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 7124 

 
Έγχρωμο Laser 

Πολυμηχάνημα A4 & A5, 
φωτοτυπικό, εκτυπωτής 

δικτύου, scanner δικτύου. 
 

 

 
1ΤΕΜΑΧΙΑ 

( ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ –
ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΑ 

ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ) 

ORIGINAL 

 

1550,00€ 

 
 
 

1550.00€ 

 
                                                                                                            ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ : 1550 € 

 
                                                                                       ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 1922,00€ 



 
Εκτυπωτής Δικτύου – Τεχνικά Χαρακτηριστικά (STANDARD) 

 

 Επεξεργαστής:     Intel Apollo Lake E3930/1,4 GHz (Dual Core) 

 Ανάλυση εκτύπωσης PCL  :         600 x 600 ,3 bit  

 Ανάλυση εκτύπωσης Ps3  :         1200 x 1200 1 bit  

 Ταχύτητα:     33 A4 ppm 

 Interface:     Ethernet 10 /100/1000 Base T,  
                                                          USB 2.0 (Full speed) 
                                                          Προαιρετικά:Wireless LAN  

 Γλώσσα Εκτύπωσης:            PCL6 ,Postscript Level 3,XPS 

 Υποστηριζόμενα συστήματα:  Windows 10/8.1 /Server 2019 (64 bit)/ Server 2016/Server 2012 
R2/Server 2012, Mac OS X 10.7.5-10.15 / Linux/UNIX / Citrix/ Novel SLES/ SAP / AS 400 

 
Scanner Δικτύου  (STANDARD) 

 Έγχρωμο Network Scanner 

 Ταχύτητα  έως 80 ipm Color , 116 ipm BW A4 (300 dpi /duplex) 

 Μέγεθος Χαρτιού: max.Α4 

 Μέγιστη ανάλυση scanner: 600 x 600 dpi  

 JPEG, multi-single TIF/PDF/XPS, secure PDF , slim PDF ,PDF/A  format 

 Scan 2 όψεων 

 Scan to USB 

 Scan to e-mail 

 Scan to e-file(SMB, FTP,IPX/SPX) 

 Scan to Box (e-filing)  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Εγκατάσταση : 
Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 
εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα. 
1.  Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη τεχνική βάση σε απόσταση μέχρι 100 χλμ από το 

Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας. 
2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διενεργήσουν αυτοψία στις εγκαταστάσεις του 

Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας τουλάχιστον μία ημέρα πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
Στην αυτοψία θα πρέπει να λάβουν γνώση και να αποδεχθούν τις ιδιαιτερότητες της 
εγκατάστασης καθώς θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες καλωδιώσεις και υποδομές του 
Νοσοκομείου. Λόγω της παλαιότητας μέρους των υποδομών, στο πλαίσιο της αυτοψίας θα 
πρέπει να διαπιστωθεί και η λειτουργικότητά τους. Η υπηρεσία θα χορηγήσει βεβαίωση 
διενέργειας αυτοψίας όπου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο των τεχνικών 
προδιαγραφών του. 

 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ  ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

 
 

1. Το προϊόν  φέρει πιστοποιητικό CE (Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας από την Ε.Ε). 

2. Ο κατασκευαστικός οίκος  διαθέτει πιστοποιητικό ISO  

3. Ο υποψήφιος να έχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001:2015 Σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας. 

4. Να  διαθέτει ISO για εμπόριο και τεχνική υποστήριξη. 

5. Να διαθέτει Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Εμπορικό-Βιομηχανικό ή 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο, με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας. 

6. Να   διαθέτει Τεχνικό τμήμα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί εντός  12 ωρών σε 

περίπτωση βλάβης. 

7. Να  διαθέτει τουλάχιστον 2-4 τεχνικούς, για την εξασφάλιση του χρόνου 

ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης  (αν ζητηθεί θα προσκομίσει  πίνακα 

προσωπικού Σ.ΕΠ.Ε.). 

8. Να  είναι Εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για την πώληση και την 

τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος. 



9. Να   διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία για την εγκατάσταση και 

συντήρηση αντίστοιχων μηχανημάτων ( επισυνάπτεται ενδεικτική λίστα 5 

τουλάχιστον εγκαταστάσεων). 

10. Να   έχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης και επίδειξης λειτουργίας των συστημάτων. 

11. Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια 

(πιστοποιείται με Υπεύθυνη Δήλωση).  

12. Να  μπορεί  να  προσφέρει Ετήσιο ή Πολυετές Συμβόλαιο Συντήρησης, με όρους 

αντίστοιχους της εγγύησης.    

13. Το μηχάνημα να καλύπτεται από Εγγύηση τουλάχιστον  3 ετών.  

14. Η ανταπόκριση του service, σε περίπτωση βλάβης, είναι εντός 12 ωρών. 

15. Τα μέρη του συστήματος, που έρχονται σε επαφή με το εξυπηρετούμενο κοινό και 

τους υπαλλήλους, λειτουργούν με Χαμηλή τάση για λόγους ασφαλείας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


