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Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΘΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΗΘΜΙΩΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
Πλθροφορίεσ : Ι.Παραςκευόπουλοσ 

Σθλζφωνο     : 23210 49189 
FAX                  : 23210 46556       ζρρεσ,   19-12-2018 
Email               : gparas@teicm.gr                    Α.Π.:     5956      
                            

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ αφοφ ζλαβε υπόψθ: 
1. Σo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορκ.φαλμ. τα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-

11-16): Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2. τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 17 του άρκρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 
3. τα προβλεπόμενα ςτο  άρκρο 22 του Ν.4144/13 
4. τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωςθ και 

λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ», 
5. τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άςκθςθ υπαίκριων 

εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ, 

6. τθν Y.A. 209650/Η1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/Τ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017) με τθν οποία διαπιςτϊνεται θ 
εκλογι του κ. Δ. Χαςάπθ ωσ Πρφτανθ του Ιδρφματοσ, 

7. τθν αρικμ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαςθ του Πρφτανθ του ΣΕΙ ΚΜ, 
Κακθγθτι Δθμθτρίου Χαςάπθ, με κζμα: “Κακοριςμόσ τομζων ευκφνθσ – αρμοδιοτιτων των 
Αντιπρυτάνεων του Σ.Ε.Ι. ΚΜ-ειρά αναπλιρωςθσ του Πρφτανθ του ΣΕΙ ΚΜ”, θ οποία 
δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Αρ. Φφλλου 4431/τ.Βϋ/15.12.2017), 

8. Σθ διόρκωςθ ςφάλματοσ ςτθν αρικμ.4531/7.12.2017 απόφαςθ του Πρφτανθ του 
Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 
4431/τ.Β’/15.12.2017 

9. το αρικμ. 5588/05-12-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ004130639 2018-12-05) αίτθμα για τθν παροχι 
υπθρεςίασ «Εκμίςκωςθ τριϊν (3) ψθφιακϊν φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςτισ ζρρεσ» 

10. τθν αρικμ. 5625/5-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΚ6469143-8ΧΓ, ΑΔΑΜ:18REQ004134302 2018-12-06) 
απόφαςθ Προζγκριςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2019, του Πρφτανθ του 
Ιδρφματοσ  φψουσ 16.500,00€  και τθν  με αρ.πρωτ. 5626/5-12-2018 (ΑΔΑ ΩΔΓΨ469143-ΨΛ, 
ΑΔΑΜ : 18REQ004134302 2018-12-06) απόφαςθ Προζγκριςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ για το 
οικονομικό ζτοσ 2020  φψουσ 1.500,00 € για δαπάνθ για τθν εκμίςκωςθ τριϊν (3) ψθφιακϊν 
φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτθν 
ζδρα του ςτισ ζρρεσ. 

11. τθν αρικμ. 491/44/6-12-2018 (Θζμα:15ο) απόφαςθ τθσ υγκλιτου του ΣΕΙ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ  (ΑΔΑ:64ΜΩ469143-2ΝΒ) περί ζγκριςθσ δαπάνθσ για τθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ 
παροχισ υπθρεςίασ «Εκμίςκωςθ τριϊν (3) ψθφιακϊν φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςτισ ζρρεσ για διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από 
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ  

καλεί 
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τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλλουν προςφορά, για τθν παροχι υπθρεςίασ 
«Εκμίςκωςθ τριϊν (3) ψθφιακϊν φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Σ.Ε.Ι. 
Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςτισ ζρρεσ», προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ ςυνολικοφ ποςοφ δεκαοκτϊ 
χιλιάδων ευρϊ (18.000,00€)  (κακαρό ποςό 14.516,13€€ + ΦΠΑ 24%) διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ από 
τθν θμερομθνία τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και όχι πριν από τισ 02-02-2019 
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2019, 2020 με 
κωδικό Κ.Α.Ε. 0891. 
Θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που περιγράφονται 
ςτο Παράρτθμα Ι, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.   

Θ ανάκεςθ κα γίνει ςτον οικονομικό φορζα με κριτήριο την πλζον ςυμφζρουςα  από οικονομική 
άποψη προςφορά βάςει τησ τιμήσ ανά αντίγραφο. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, 
που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται ανά δίμθνο αρχισ γενομζνθσ αρχζσ του 2018, με 
τθν προςκόμιςθ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν. 
Για κζματα που αφοροφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
απευκφνονται, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ των Δθμοςίων Τπθρεςιϊν, από 08.00 πμ ζωσ 15.00 μμ, 
ςτο τθλζφωνο (23210)49149 κ. Μπουντράκθσ Μαλαμάτθσ (email: tdy@teicm.gr). 
 
Φάκελοσ Προςφοράσ 

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο Σμιμα Διοικθτικισ 
Μζριμνασ και Πρωτοκόλλου του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ (Σζρμα Μαγνθςίασ, ζρρεσ), μζχρι και 
τθν  09-01-2019, θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 11:00πμ. 
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να φζρει τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

 
 

«ΣΟΙΧΕΙΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ»   

(Πλιρθσ Επωνυμία,  Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ,  τθλζφωνο,  

fax, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου – εφόςον  υπάρχει) 
 

Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  
Για τθν «Εκμίςκωςθ τριϊν (3) ψθφιακϊν φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςτισ ζρρεσ»  
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) . Κεντρικισ Μακεδονίασ 
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:    09-01-2019 ϊρα 11:00π.μ.  

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο 
 
 
 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

 Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι  

 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφζρων είναι ενιμεροσ ωσ προσ 
τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ 

 Πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφζρων είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
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δικαςτικι αρχι  του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι  
εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ από το οποίο πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ.1 
του άρκρου 1 του Ν. 4412/20016. 
Θ υποχρζωςθ αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεωσ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 
(Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριςτϊν τουσ. τισ δε περιπτϊςεισ 
ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), του Διευκφνοντα υμβοφλου και όλων των μελϊν του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου. 

 Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ 
νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου).  
 
Σον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ. 

 
 

Ο Πρφτανθσ 
του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 
 
 
 

Χαςάπθσ Δθμιτριοσ 
Κακθγθτισ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εςωτ. Διανομι: 

 avdelas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 Τπεφκυνοσ Προδιαγραφϊν: Μπουντράκθσ Μαλαμάτθσ tdy@teicm.gr,  τθλ: (23210)49149 

 Σμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Προμθκειϊν και Περιουςίασ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

A.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (ΚΑΙ ΣΩΝ ΣΤΧΟΝ ΟΡΩΝ ΑΤΣΗ) : 

Παροχι υπθρεςίασ για τθν «Εκμίςκωςθ τριϊν (3) ψθφιακϊν φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςτισ ζρρεσ», διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ και τισ 
ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

1. Θ παραγωγι των φωτοαντιγράφων δεν πρζπει να υπερβεί τα 1.500.000 και με ελάχιςτθ 
χρζωςθ παραγωγισ 800.000 αντίγραφα για όλθ τθν διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ, για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν του Ιδρφματοσ, ςτισ ζρρεσ. 

2. Σα μθχανιματα μποροφν να είναι μεταχειριςμζνα, αλλά να μθν υπερβαίνουν τα 3 ζτθ 
λειτουργίασ και κα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναγράφονται ςτο Παράρτθμα 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  

3. Ο «εκμιςκωτισ» υποχρεοφται να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ που κα 
παρουςιαςκεί και δεν οφείλεται ςε κακι χριςθ των μθχανθμάτων (π.χ. ςπάςιμο τηαμιοφ, 
ςπάςιμο πόρτασ, ςπάςιμο ςυρταριζρασ κλπ) και να ςυντθρεί και να αντικακιςτά χωρίσ 
επιβάρυνςθ ελαττωματικά ι κακισ ποιότθτασ εξαρτιματα κακ’ όλθ  τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ. 

4. ε περίπτωςθ αναγκαίασ μεταφοράσ ενόσ μθχανιματοσ λόγω βλάβθσ ι γενικοφ service, ο 
«εκμιςκωτισ» αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αντικαταςτιςει αυτό με άλλο μθχάνθμα 
ίδιασ δυναμικότθτασ, ζωσ τθν αποπεράτωςθ τθσ επιςκευισ (με μζςα και ζξοδα τθσ εταιρίασ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των οδοιπορικϊν και μεταφορικϊν) ϊςτε το ΣΕΙ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ να λειτουργεί χωρίσ πρόβλθμα. 

5. Ο «εκμιςκωτισ» αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί όλα τα γνιςια 
απαιτοφμενα ανταλλακτικά των φωτοαντιγραφικϊν. 

6. Σο κόςτοσ του χαρτιοφ και των ςυρραπτικϊν ςυρμάτων για τθν λειτουργία των 
μθχανθμάτων επιβαρφνει το ΣΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 

 

 

B. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Ι. ΔΤΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ (ΣΑΧΤΣΗΣΑ 75 ΑΝΣΙΓ/ΜΙΝ 
ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ) 

1. Σα μθχανιματα μπορεί να είναι μεταχειριςμζνα (ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται 
παρακάτω), ψθφιακισ   τεχνολογίασ καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα διεκνι standards και να 
ζχουν τθν πιςτοποίθςθ  CE. 

2. Θ φωτοαντιγραφι να είναι υψθλισ ποιότθτασ θ δε καταςκευι και λειτουργία των μθχανθμάτων 
να ακολουκεί τα διεκνι standards όςον αφορά τον κόρυβο, τθν αςφαλι αποκικευςθ 
καταλοίπων, τον ιονιςμό, τθν εκπομπι επικινδφνων ακτινοβολιϊν, τα υλικά καταςκευισ του 
τυμπάνου. 

3. Να λειτουργοφν με ρεφμα 230 V/50 Θz χωρίσ ανάγκθ ειδικισ εγκατάςταςθσ. 
4. Να διακζτουν ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ όταν δεν λειτουργοφν. 
5. Σα μθχανιματα να είναι επιδαπζδια. 
6. Να ζχουν μθνιαία παραγωγικι ικανότθτα 50.000 φωτοαντιγράφων τουλάχιςτον. 
7. Να δζχονται πρωτότυπα μεμονωμζνα φφλλα, βιβλία κλπ. μζγιςτθσ διάςταςθσ A3. 
8. Να παράγουν αντίγραφα διαςτάςεων από Α5 ζωσ A3. 
9. Να τροφοδοτοφνται με χαρτί, εκτόσ του By pass από τρεισ τουλάχιςτον καςζτεσ (δρόμουσ 

τροφοδοςίασ) ςυνολικισ  χωρθτικότθτασ 3.000  φφλλων, που κα  δζχονται όλα τα είδθ χαρτιοφ 
των ηθτουμζνων διαςτάςεων (ζωσ και A3). 
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10. Να διακζτουν by pass 50 φφλλων ι επί πλζον καςζτα χαρτιοφ θ οποία  να μπορεί  να 
χρθςιμοποιθκεί  και  για τροφοδοςία ειδικϊν φφλλων (διαφάνειασ, χοντρό χαρτί κλπ.). 

11. Να διακζτουν αυτόματο τροφοδότθ - αντιςτροφζα πρωτοτφπων (ARDF) 50 φφλλων 
τουλάχιςτον. 

12. Να διακζτουν ςφςτθμα απεριόριςτθσ ςελιδοποίθςθσ (finisher) ελάχιςτθσ χωρθτικότθτασ 1.000 
φφλλων και ενςωματωμζνο μθχανιςμό ςυρραφισ. 

13. Να διακζτουν ςφςτθμα τουλάχιςτον 3 ςμικρφνςεων και 3 μεγεκφνςεων κακϊσ και zoom 25-
400%. 

14. Να ζχουν ταχφτθτα τουλάχιςτον 75 φωτοαντιγράφων Α4 το λεπτό. 
15. Να διακζτουν εξαψιψιο γενικό μετρθτι. 
16. Να διακζτουν ςφςτθμα χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ ρφκμιςθσ φωτεινότθτασ. 
17. Να διακζτουν panel λειτουργίασ και χειριςμοφ με όλα τα απαραίτθτα πλικτρα και φωτεινζσ 

ενδείξεισ με απεικόνιςθ των ςθμείων εμπλοκισ του χαρτιοφ, ζλλειψθσ αναλωςίμων υλικϊν, 
κ.λ.π. 

18. Θ φωτοαντιγραφι να είναι υψθλισ ποιότθτασ με ανάλυςθ 600 Χ 600 dpi τουλάχιςτον και 256 
τόνουσ του γκρι. 
 

ΙΙ. ΕΝΟ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ (ΣΑΧΤΣΗΣΑ 35 ΑΝΣΙΓ/ΜΙΝ 
ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ) 

1. Σο μθχάνθμα μπορεί να είναι μεταχειριςμζνο (ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται 
παρακάτω), ψθφιακισ τεχνολογίασ καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα διεκνι standards και να 
ζχει τθν πιςτοποίθςθ CE. 

2. Θ φωτοαντιγραφι  να  είναι υψθλισ ποιότθτασ θ δε καταςκευι και λειτουργία του μθχανιματοσ 
να ακολουκεί τα διεκνι standards όςον αφορά τον κόρυβο, τθν αςφαλι  αποκικευςθ  
καταλοίπων,  τον  ιονιςμό, τθν εκπομπι επικινδφνων ακτινοβολιϊν, τα υλικά καταςκευισ του 
τυμπάνου. 

3. Να λειτουργεί με ρεφμα 230 V/50 Θz χωρίσ ανάγκθ ειδικισ εγκατάςταςθσ. 
4. Να διακζτει ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ όταν δεν λειτουργεί. 
5. Σο μθχάνθμα να είναι επιδαπζδιο. 
6. Να ζχει μθνιαία παραγωγικι ικανότθτα 20.000 φωτοαντιγράφων τουλάχιςτον. 
7. Να δζχεται πρωτότυπα μεμονωμζνα φφλλα, βιβλία κλπ. μζγιςτθσ διάςταςθσ A3. 
8. Να παράγει αντίγραφα διαςτάςεων από Α5 ζωσ A3. 
9. Να τροφοδοτείται με χαρτί, εκτόσ του By pass από τρεισ τουλάχιςτον καςζτεσ (δρόμουσ 

τροφοδοςίασ) ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 1.500 φφλλων, που  κα  δζχονται  όλα τα είδθ χαρτιοφ 
των ηθτουμζνων διαςτάςεων (ζωσ και A3). 

10. Να διακζτει by pass 50 φφλλων ι επί πλζον καςζτα χαρτιοφ θ οποία να μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί και για τροφοδοςία ειδικϊν φφλλων (διαφάνειασ, χοντρό χαρτί κλπ.). 

11. Να διακζτει αυτόματο τροφοδότθ - αντιςτροφζα πρωτοτφπων (ARDF) 50 φφλλων τουλάχιςτον. 
12. Να διακζτει ςφςτθμα ςελιδοποίθςθσ (finisher) ελάχιςτθσ χωρθτικότθτασ 1.000 φφλλων. 
13. Να διακζτει ςφςτθμα τουλάχιςτον 3 ςμικρφνςεων και 3 μεγεκφνςεων κακϊσ και zoom 25-

400%. 
14. Να ζχει ταχφτθτα τουλάχιςτον 35 φωτοαντιγράφων Α4 το λεπτό. 
15. Να διακζτει εξαψιψιο γενικό μετρθτι. 
16. Να διακζτει ςφςτθμα χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ ρφκμιςθσ φωτεινότθτασ. 
17. Να διακζτει panel λειτουργίασ και χειριςμοφ με όλα τα απαραίτθτα πλικτρα και φωτεινζσ 

ενδείξεισ με απεικόνιςθ των ςθμείων εμπλοκισ του χαρτιοφ, ζλλειψθσ αναλωςίμων υλικϊν, 
κ.λ.π. 

18. Θ φωτοαντιγραφι να είναι υψθλισ ποιότθτασ με ανάλυςθ 600 Χ 600 dpi τουλάχιςτον και 256 
τόνουσ του γκρι. 
 

 

 


