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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός 

μηχανήματος έγχρωμης ψηφιακής εκτύπωσης» για τις ανάγκες της Παραγωγικής 

Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ “ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ”» στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, προ-

ϋπολογισμού 18.500,00 ευρώ προ Φ.Π.Α., ήτοι 22.940,00 ευρώ συμπεριλαμβανο-

μένου του Φ.Π.Α και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδό-

χου. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά-

ξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση 

του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ 

Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 

του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019), 

β. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007, 

γ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμο-

γή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει. 

2. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορι-

σμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 

(ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1.11.2019), όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 

936/ΥΟΔΔ/7.11.2019 και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αριθμ. 

Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/ΥΟΔΔ/23.7.2020) και σε συνδυα-

σμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνε-

δρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμ-

βούλιο, καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 

2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019, 

3. το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π.: ΑΕΔ-ΣΧ-2020/133, καθώς και 

4. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Π.: 3931/06-11-2020, ΑΔΑ: 9ΡΡΦΟΡ9Υ-ΨΔΣ 

και ΑΔΑΜ: 20REQ007651056, 
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το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλω-

σης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός μηχανήματος έγχρωμης 

ψηφιακής εκτύπωσης για τις ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ 

“ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ”» στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της πα-

ρούσας, και τα κάτωθι παραρτήματα:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Τεχνική Περιγραφή – Πίνακες Συμμόρφωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

Γενικοί  Όροι 

Περιγραφή είδους  

/ ποσότητα 

• Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος έγ-

χρωμης ψηφιακής εκτύπωσης (printer), σάρωσης 

(scanner) και αντιγραφής (copier), σχήματος χαρτιού 

33x48 cm ή μεγαλύτερου, με αυτόματο τροφοδότη δι-

πλής όψης (one pass), μεγάλο πατάρι εξόδου (stacker), 

οδηγό διαχείρισης φακέλων, ειδικό φούρνο εκτύπω-

σης φακέλων, συνοδευτικό λογισμικό διαχείρισης 

(R.I.P. Controller, λογισμικό ψηφιοποίησης και δρομο-

λόγησης εγγράφων) και λειτουργία σε τοπικό δίκτυο 

Ethernet. 

• Η προμήθεια περιλαμβάνει υπηρεσίες εκπαίδευσης του 

προσωπικού για τη λειτουργία του μηχανήματος. 

• Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λει-

τουργίας διάρκειας ενός (1) έτους με την οποία θα κα-

λύπτεται το κόστος εργασιών και ανταλλακτικών για την 

επισκευή βλαβών που θα προβλέπονται στους όρους 

εγγύησης. 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί στο κτίριο της Παραγωγικής 

Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. 

Στην προμήθεια δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες προληπτι-

κής συντήρησης του μηχανήματος καθώς και όλα τα αναλώ-

σιμα υλικά για τη λειτουργία του. Για την περίοδο ισχύος της 

εγγύησης, αυτές οι υπηρεσίες και τα υλικά θα παρέχονται 

αποκλειστικά από τον ανάδοχο βάσει ιδιαίτερου συμφωνη-

τικού τεχνικής υποστήριξης και θα χρεώνονται με χρέωση 

ανά σελίδα (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, διάστασης Α4 ή Α3+), 

ανά banner και ανά φάκελο. Οι τιμές χρέωσης θα συμπλη-

ρωθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

Οικονομική Προσφορά και θα είναι δεσμευτικές για την 

περίοδο ισχύος της εγγύησης. 

Προϋπολογισθείσα δαπά-

νη  

22.940,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 

πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων. 
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KAE 1200002400 

C.P.V 42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2310.797.476, κος Κουλούρης Ν. Ιωάννης 

e-mail: info@kethea-print.gr 

Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ (Τεχνική Περιγραφή-

Πίνακες Συμμόρφωσης) της παρούσας. 

Αξιολόγηση προσφορών 

/ Κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-

νομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής του μηχανήματος & 

των τιμών χρέωσης ανά σελίδα (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, 

διάστασης Α4 ή Α3+), ανά banner και ανά φάκελο. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για διάστημα εξήντα (60) 

ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία κατάθεσής 

τους 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέ-

σεις οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτει την 

απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς 

και ικανότητα και εξειδίκευση στην προμήθεια ειδών αντί-

στοιχων με αυτά που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν τις προσφορές 

τους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζονται στην 

παρούσα, με οποιονδήποτε τρόπο στην Παραγωγική Μονάδα 

ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ», Σίνδος Τ.Κ. 57400, 

Τ.Θ. 21, ή στο info@kethea-print.gr, μέχρι τις 02/12/2020 και 

ημέρα Τετάρτη. 

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκ-

δηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών, το ΚΕΘΕΑ θα 

συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς πε-

ραιτέρω ενημέρωση. 

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την επεξεργασία των 

προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πλη-

ροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα 

διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Σύνταξη προσφοράς Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να περιέχουν τα 

εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των προϋ-

ποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο Πα-

ράρτημα Α’ της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρωμένη και υπογε-

γραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β’) της παρούσης και υπογε-

γραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

3. Όλα τα απαραίτητα prospectus, αναλυτικές τεχνικές πε-

ριγραφές, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό 

στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του 

προσφερόμενου είδους και των συνοδευτικών υπηρε-

σιών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ζη-

τούμενων ειδών και υπηρεσιών και όχι μέρος αυτών, άλ-

λως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Πιστοποιητικά / Δικαιολο-

γητικά Αναδόχου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού): 

1. Να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης του κατασκευαστι-

κού οίκου του προσφερόμενου μηχανήματος. Για την α-

πόδειξη της πιστοποίησης πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση 

του κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου διανομέα του 

οίκου στην Ελλάδα ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι εγκε-

κριμένος συνεργάτης του οίκου. 

2. Να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 με πεδίο 

που καλύπτει την εμπορία μηχανημάτων παρόμοιων με 

το προσφερόμενο και τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξής 

του κα η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημε-

ρομηνία της πρόσκλησης και κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Για την απόδειξή της πρέπει να κατατεθεί το 

σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 9001. 

3. Να διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό τουλάχι-

στον πέντε (5) ατόμων, να παρέχει αυτοδύναμα τις υπη-

ρεσίες τεχνικής υποστήριξης και να μπορεί να ανταποκρί-

νεται εντός τριών (3) ωρών σε κάθε κλήση.  Για την από-

δειξη αυτής της ικανότητας πρέπει να κατατεθεί ονομα-

στική κατάσταση του τεχνικού προσωπικού. (Πίνακας 

Προσωπικού Επιθεώρησης εργασίας). 

4. Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει 

σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν.4250/26-03-

2014) του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), με ημερομηνία εντός 

των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς 

(χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της 

υπογραφής), στην οποία να δηλώνει: 

• Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί προ-

κειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά 

του προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, 

• ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 
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της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-

ντος, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους απο-

δέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέ-

ρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 

• ότι η προσφορά του ισχύει για εξήντα (60) ημέρες με-

τά την ημερομηνία κατάθεσής της, 

• ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της 

Τεχνικής Περιγραφής που περιέχεται σε αυτήν, και 

δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους 

όρους αυτής, 

• ότι παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα απο-

ζημίωσής του για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη από-

φαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση 

ή ματαίωση της παρούσας διαδικασίας, 

• ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, εί-

ναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφο-

ρούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώ-

σεις του.  

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ 

μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσι-

κού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 

εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορί-

ζεται από το ισχύον καταστατικό ή το ισχύον έγγρα-

φο/πρακτικό εκπροσώπησης. 

Αναπροσαρμογή τιμή-

ματος / Εναλλακτικές 

προσφορές / Απόρριψη 

προσφορών  

Αναπροσαρμογή τιμήματος δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για 

μέρος μόνο της ζητούμενης προμήθειας δεν θα γίνονται δε-

κτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 

τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης επίσης απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των οποίων 

οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις 

κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Ματαίωση διαδικασίας  Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβο-

λής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και 

τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι συμμετέ-

χοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε 

λόγο. 
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Υπογραφή σύμβασης / 

Κατάθεση δικαιολογητι-

κών 

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεού-

ται να προσέλθει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας τα εξής δι-

καιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περί-

πτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινω-

νικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). Δεν 

αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν έχει εκ-

πληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φό-

ρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συ-

μπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό δια-

κανονισμό για την καταβολή τους. 

2. Αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και εκπρο-

σώπησης από τα οποία να προκύπτουν: 

α) Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου (ΦΕΚ, 

καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους) και 

β) τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 

υπογραφή τους. 

3. Προσκόμιση αντιγράφων πιστοποίησης CE που είναι απα-

ραίτητα για την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 

καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 

του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή 

σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον καταστατι-

κό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης. 

Χρόνος / Τόπος παραλα-

βής  της προμήθειας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει, 

με δικά του έξοδα, τα υπό προμήθεια είδη στην Παραγωγική 

Μονάδα ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ», στη Σίνδο 

Θεσσαλονίκης έως την 31/12/2020. 

Η παραλαβή της προμήθειας, η διαδικασία αυτής, και η συ-

γκρότηση Επιτροπής Παραλαβής, γίνονται σύμφωνα με όσα 

καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 

4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει. 

Τρόπος πληρωμής 1. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σε διάστημα τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, με κατάθεση 

σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου 

2. Για την εξόφληση του τιμολογίου είναι απαραίτητη η έκ-

δοση και προσκόμιση των παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότη-
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τας σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο). 

• Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής-ποσοτικής παραλαβής 

από τη σχετική Επιτροπή Παραλαβής. 

Κρατήσεις στο καθαρό 

ποσό  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κά-

θε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) όπως ορίζεται από την κείμε-

νη νομοθεσία (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθε-

σία (άρθρο 350 Ν. 4412/2016). 

γ) Κράτηση 2% Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 

3, Ν. 3580/2007). 

δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% με κάθε πληρωμή 

(αποδίδεται στο ΑΦΜ του Αναδόχου), όπως ορίζεται από 

την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

  

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

  

  

  

Δρ. Χρήστος Λιάπης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Μηχάνημα έγχρωμης ψηφιακής εκτύπωσης 
(printer), σάρωσης (scanner) και αντιγραφής 
(copier) 

ΝΑΙ   

2 Μέγιστο σχήμα χαρτιού: 33x48 cm  ή μεγαλύτερο. ΝΑΙ   

3 Ελάχιστο βάρος χαρτιού: 70 gsm ή μικρότερο. ΝΑΙ   

4 Μέγιστο βάρος χαρτιού: 350 gsm ή μεγαλύτερο. ΝΑΙ   

5 Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης σελίδων Α4: τουλά-

χιστον 70 ανά λεπτό. 

ΝΑΙ   

6 Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης σελίδων Α3: τουλά-

χιστον 35 ανά λεπτό. 

ΝΑΙ   

7 Ανάλυση εκτύπωσης: τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi x 

8 bit 

ΝΑΙ   

8 Μηνιαία παραγωγική ικανότητα: τουλάχιστον 

500.000 σελίδες. 

ΝΑΙ   

9 Controller με R.I.P και λογισμικό χρήσης σε τοπικό 

δίκτυο Ethernet. 

ΝΑΙ   

10 Αυτόματο σύστημα ελέγχου σταθερότητας χρώματος 

και συμπτώσεων. 

ΝΑΙ   

11 Λογισμικό προηγμένης ψηφιοποίησης και δρομολό-

γησης εγγράφων με χαρακτηριστικά: 

• Ενσωματωμένη αυτοματοποιημένη τεχνο-

λογία OCR 

• Εγκατάσταση  για  εργασία κατευθείαν από 

το πάνελ του μηχανήματος 

• Δυνατότητα Αυτόματης Αρχειοθέτησης των 

σκαναρισμένων εγγράφων κάθε ροής εργα-

σίας σε cloud servers, (SharePoint Online, 

One Drive, Google Drive, Dropbox) και 

• Αυτόματη ονοματολογία βιβλίων/εγγράφων   

ΝΑΙ   

12 Αυτόματος τροφοδότης (feeder) με σαρωτή δύο ό-

ψεων. 

ΝΑΙ   

13 Πλαϊνή κασέτα banner με ικανότητα εκτύπωσης έως 

33x120 cm 

ΝΑΙ   

14 Μεγάλο πατάρι τροφοδοσίας χαρτιού με χωρητικό-

τητα τουλάχιστον 1.000 φύλλα και δυνατότητα εκτύ-

πωσης δύο όψεων σε χαρτί διαστάσεων έως και 

33x76 cm 

ΝΑΙ   
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15 Μεγάλο πατάρι εξόδου (stacker) ΝΑΙ   

16 Οδηγός διαχείρισης φακέλων και ειδικός φούρνος 

εκτύπωσης όλων των φακέλων. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδας 
Συνολικό κόστος 

προ ΦΠΑ 

 ΤΜΧ.    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

Τελικό συνολικό κόστος με ΦΠΑ και ολογράφως: ………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Στην καθαρή αξία των προσφερόμενων τιμών του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος 4% (άρθρο 64 Ν.4172/2013), κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών 

Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007), παρακράτηση 0,07% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011), παρακράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Αρχής 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΚΥΑ 1191/2017), όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις, καθώς 

και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανώς θα πραγματοποιήσει ο προμηθευτής. 

  

  

Ο Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία 
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        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ (συνέχεια) 

Οικονομική προσφορά για την τεχνική υποστήριξη καλής λει-

τουργίας κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης 

Ο Προσφέρων δεσμεύεται ότι, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, θα παρέχει 

όλες τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής βλαβών καθώς και 

όλα τα αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την καλή λει-

τουργία του μηχανήματος, έναντι χρεώσεων του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ με τις 

παρακάτω τιμές. 

 

Περιγραφή Τιμή  (χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή ανά έγχρωμη όψη Α3+  

Τιμή ανά έγχρωμη όψη Α4  

Τιμή ανά ασπρόμαυρη όψη Α3+  

Τιμή ανά ασπρόμαυρη όψη Α4  

Τιμή έγχρωμου banner  

Τιμή ασπρόμαυρου banner  

Τιμή έγχρωμου φακέλου (μικρού/μεγάλου)  

Τιμή ασπρόμαυρου φακέλου (μικρού/μεγάλου)  

 

  

Ο Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία 


