
Ημερομηνία : 20/08/2014 

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών – 2014    Σελίδα 1 από 2 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ  
 (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ – ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ)  

ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

  Εκτυπωτής    

1 Έγχρωμη εκτύπωση Όχι  

2 Ταχύτητα εκτύπωσης  τουλάχιστον 32 σελ./λεπτό  

3 Ανάλυση (ποιότητα εκτύπωσης) 600 x 600 dpi  

4 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη 

5 Εκτυπωτικές γλώσσες PCL5e/6, Adobe PDF Direct, XPS 

      

  Λειτουργία αντιγραφής   

6 Πολλαπλά αντίγραφα 1-999 

7 Ταχύτητα α/μ  αντιγραφής  32 σελ./λεπτό 

8 Χρόνος πρώτου αντιγράφου ≤ 6 δευτερόλεπτα 

      

  Λειτουργία σάρωσης   

9 Ανάλυση έγχρωμης σάρωσης ≥ 300 dpi 

10 Ταχύτητα σάρωσης έως 80 α/μ 

      

  Γενικά χαρακτηριστικά   

11 Μέγεθος χαρτιού Α5-Α3 

12 Χωρητικότητα χαρτιού Τουλάχιστον 1100 φύλλα  

13 Χρόνος προθέρμανσης ≤ 30 δευτερόλεπτα 

14 Θύρες USB 2.0 

Gigabit Ethernet (1000 base – T/100 
Base – TX/10 Base-T) 

15 Μνήμη RAM ≥ 1 GB  

16 Σκληρός δίσκος ≥ 250 GB  

17 Φωτεινές ενδείξεις Οθόνη TFT ή LCD  τουλάχιστον 8 
ιντσών με μενού στα ελληνικά ή στα 

αγγλικά  

18 Λογισμικά Να διατίθενται λογισμικά διαχείρισης 
και παρακολούθησης των 

εκτυπώσεων και γενικότερα της 
χρήσης των μηχανημάτων 

19 Πρόσθετες λειτουργίες Scan to USB / Scan to FTP   

20 Ροδάκια μετακίνησης ΝΑΙ 

21 Εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική 
υποστήριξη (επιτόπια επίσκεψη, 
επιδιόρθωση σε περίπτωση βλάβης, 
καθαρισμός, service - αντικατάσταση 
ελαττωματικών εξαρτημάτων, αποδοχή και 
εξυπηρέτηση τηλεφωνικών κλήσεων για 

3 έτη  
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παροχή τεχνικής υποστήριξης, 
εγκατάσταση οδηγών - drivers σε νέους 
σταθμούς εργασίας πλέον της αρχικής 
εγκατάστασης, εγκατάσταση εκ νέου λόγω 
αλλαγής λειτουργικών συστημάτων, 
εγκατάσταση κωδικών χρηστών, μεταφορά 
και εγκατάσταση του εξοπλισμού σε νέο 
χώρο ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες) 

22 Δωρεάν διάθεση / τοποθέτηση 
εξαρτημάτων - αναλωσίμων (toner, 
φούρνος, drum, developer, waste toner, 
rollers, ροδάκια μετακίνησης μηχανήματος) 

έως 150.000 αντίγραφα 

23 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι είναι 
καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο, να 
έχει πιστοποίηση CE, να είναι ψηφιακό και 
μοντέλο της τελευταίας διετίας, με 
βεβαίωση για το έτος κατασκευής 

NAI 

24 Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί και το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό ISO του 
κατασκευαστικού οίκου του προτεινόμενου 
εξοπλισμού καθώς και το πιστοποιητικό ISO 
9001 (για πωλήσεις, προώθηση, 
συντήρηση, και τεχνική υποστήριξη 
συστημάτων αυτοματισμού γραφείου, 
αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών) 
της επίσημης αντιπροσώπου εταιρίας του 
κατασκευαστή στην ελληνική αγορά 

NAI 

25 Παροχή τεχνικής υποστήριξης από το 
τεχνικό τμήμα της προσφέρουσας εταιρίας 
ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της 
προσφέρουσας εταιρίας ή από εξωτερικό 
συνεργάτη, παρακαταθήκη αναλωσίμων 
υλικών - ανταλλακτικών και  ανταπόκριση 
σε περίπτωση βλάβης εντός δύο εργάσιμων 
ημερών 
 

ΝΑΙ 

26 Αντικατάσταση προβληματικού εξοπλισμού 
με άλλον καινούργιο αντίστοιχων τεχνικών 
προδιαγραφών σε περίπτωση αδυναμίας 
αποκατάστασης επιβεβαιωμένης βλάβης 
εντός  5 εργάσιμων ημερών για το χρονικό 
διάστημα που διαρκεί η εγγύηση 
 

ΝΑΙ 


