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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Άρτα    24 Ιουλίου 2017                                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                         Αριθ. Πρωτ.: 2769  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                       
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ                                 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                               

 
Ταχ. ∆/νση     : Πλ. Εθν. Αντίστασης                                       ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο 
Ταχ. Κώδικας  : 47132 
FAX                 : 2681072285 
Πληροφορίες  : Α. Κολιού 
Τηλέφωνο       : 2681361030 

     e-mail:  promitheies-peartas@peartas.gov.gr 
 
 

  
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 

προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.500,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 

 
 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, ασχολούµενοι µε την εµπορία των υπό προµήθεια ειδών, 
όπως προσκοµίσουν στην υπηρεσία µας έγγραφη προσφορά, σε σφραγισµένο φάκελο, για τα 
είδη του συνηµµένου Πίνακα Μηχανογραφικός Εξοπλισµός και τα οποία πρέπει να περιλαµβά-
νονται στην προσφορά των ενδιαφεροµένων.  

     Με τις αριθµ.10/74/09-12-2016 & 1/4/22-02-2017 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβου-
λίου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας 
Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους 2017. 

     Με την αριθµ. 15/629/19-05-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπεί-
ρου εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευ-
ρώ (19.500,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλι-
σµού σε βάρος του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1713 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2017 
και η πραγµατοποίηση της προµήθειας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και εν συνε-
χεία εκδόθηκε η αριθµ. Α/Α 1248/οικ.2066/30-05-2017(Α∆Α:7ΞΨΤ7Λ9-Η1Ψ) απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 1234 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πλη-
ρωµής της Υπηρεσίας µας.  

     Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά αποκλει-
στικά βάσει της χαµηλότερης τιµής.  

     Όσοι επιθυµούν να υποβάλλουν προσφορά δύναται να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να 
την αποστείλουν ταχυδροµικώς ή µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών (courier), στη ∆/νση ∆ιοικη-
τικού-Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης -1ος όροφος-  
Τ.Κ.:47132- Άρτα), µέχρι τις  01/08/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. Με τη λήξη της 
ανωτέρω προθεσµίας θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών, δηµόσια, παρουσία των συµµετα-
σχόντων ή νοµίµων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυµούν. Προσφορές που υποβάλλονται µετά 
την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την 
υπηρεσία ως εκπρόθεσµες. 

Τα περιεχόµενα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα αναγράφει τα στοιχεία 
του αποστολέα και τη φράση «Προσφορά για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας», είναι τα κάτωθι : 
(α) ένας ξεχωριστός σφραγισµένος (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», 
η οποία θα συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα της παρούσης, και 



Σελίδα 2 από 7 

(β) µια Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου, στην οποία θα δη-
λώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 
i) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., δεν έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 
και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και 
είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και  των 
υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον ∆ηµόσιο τοµέα, 
ii) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας  
χρεοκοπίας,   
iii) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας 
έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και δεσµεύονται για 
την παράδοση των συγκεκριµένων ειδών, όπως περιγράφονται στην προσφορά τους και είναι 
σύµφωνες µε τις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές του Πίνακα Μηχανογραφικός Εξοπλισµός, 
το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, και  
iv) είναι εγγεγραµµένοι σε  οικείο  Επιµελητήριο  και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο 
αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης. 
          Η οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή ανά είδος και ανά µο-
νάδα µέτρησης, καθώς και το σύνολο της προσφοράς, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τον προϋπολογισµό. ∆εκτές γίνονται προσφορές µόνο για το σύνολο των ειδών. Ο χρόνος ι-
σχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από 
την επόµενη της ηµεροµηνίας λήξης υποβολής προσφορών. 

        Ο µειοδότης θα πρέπει να καταθέσει πριν την απευθείας ανάθεση τα εξής δικαιολογητι-
κά: φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, καθώς και απόσπασµα ποινικού µητρώου. 

      Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει στην ∆/νση ∆ι-
οικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας µε χρόνο ισχύος 
τουλάχιστον ενός (1) έτους και θα είναι ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η α-
νωτέρω εγγύηση καλής λειτουργίας αφορά το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών και η οποία θα 
περιλαµβάνει όλες τις επισκέψεις των τεχνικών για επισκευή σε περίπτωση που παρουσιαστεί 
βλάβη στον εξοπλισµό, καθώς και όλα τα απαιτούµενα ανταλλακτικά. Η ανταπόκριση του τεχνι-
κού σε κλήση για επισκευή δεν θα ξεπερνά τις δύο (2) εργάσιµες ηµέρες και ότι σε περίπτωση 
βλάβης που δεν µπορεί να επισκευασθεί εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών ο προµηθευτής θα 
δεσµεύεται να το αντικαταστήσει προσωρινά, για όσο χρόνο χρειασθεί µέχρι τη διόρθωση της 
βλάβης ή οριστικά µε ίδιου τύπου µηχάνηµα, εφόσον η βλάβη δεν επιδιορθώνεται. 

Η καταβολή της αξίας της σύµβασης θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των προµηθευοµένων ειδών από την αρµόδια Επιτροπή της Π.Ε. Άρτας και 
βεβαίως ύστερα από την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών από τον προµηθευτή, που 
προβλέπονται από το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ε-
νταλµάτων, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που δι-
ενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.   

Ο ανάδοχος, κατά την πληρωµή, υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις του ∆ηµοσίου, καθώς 
και στον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος.  

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της σύµβα-
σης θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόµου και θα επιβάλλονται, µε απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου, οι προβλεπόµενες κυρώσεις. Αν προκύψει διαφωνία µεταξύ της αναθέτου-
σας αρχής και του αναδόχου θα προσπαθήσουν κάθε διαφορά να επιλυθεί µε βάση την καλή 
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφωνίας σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω, συµφωνείται πως αρµόδια δικαστήρια για την επίλυσή της θα είναι αποκλειστικά 
τα δικαστήρια της Άρτας.  

Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» . 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2681361030 (αρµόδια υπάλληλος: 
Α. Κολιού) και σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές στο Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας 
στο τηλέφωνο:2681361066 (αρµόδιοι υπάλληλοι:Γ. Μιλτιάδους, ∆. Κατέρος) . 
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  Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, να 
κοινοποιηθεί στο Επιµελητήριο Άρτας και θα παρέχεται µε ελεύθερη πρόσβαση, µε τα σχετικά 
συνηµµένα, στην διαδικτυακή διεύθυνση:  www.peartas.gov.gr.      
 
Συνηµµένα :                                           Ε.Π.    
1)  Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς                         Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   
2)  Πίνακας Μηχανογραφικός Εξοπλισµός                                                     

          & Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχ/κου Εξ/µου              

                           
                                                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ             
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1) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ……./2017 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………. 
Ε∆ΡΑ: ………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:………………………… 
Α.Φ.Μ:…………………………………. 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Τ.Κ.:47132 - ΑΡΤΑ 

 
 
 
 

Για το σύνολο των ειδών του επισυναπτόµενου Πίνακα προσφέρουµε συνολική τιµή (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ως κατωτέρω : 

 
Ποσό …………………………….  ( αριθµητικώς) 
Ποσό………………………………………………………..……………………………………(ολογράφως)    

 
 

Η τιµή ανά µονάδα µέτρησης, η συνολική τιµή ανά είδος και το γενικό σύνολο προσφοράς, 
προκύπτουν από τον υπογεγραµµένο συν/νο ΠΙΝΑΚΑ . 

 
Η προσφορά µου ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από 

την επόµενη της ηµεροµηνίας λήξης υποβολής προσφορών. 

 
                                                     
                                                                     ΑΡΤΑ ……/……./2017 
 
 

                                  Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

                                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

1 
Εκτυπωτής Lexmark MS510DN ΤΕΜΑΧΙΟ 12   

2 Πολυµηχάνηµα Lexmark MX310DN ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

3 Scanner A0 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

4 Φωτοτυπικό µηχάνηµα ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  ΦΠΑ  ….%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   
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Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανογραφικού Εξοπλισµού 

 

             Scanner A0 

1. Να είναι ψηφιακού τύπου, τελευταίο µοντέλο της σειράς (να µην έχει αντικατασταθεί από 

νέο µοντέλο), όχι ανακατασκευασµένο, µε ηµεροµηνία κατασκευής µετά την 1.1.17. 

2. Να λειτουργεί µε ρεύµα 230V/50HZ. 

3. Να σκανάρει έγχρωµα και ασπρόµαυρα. 

4. Το µέγιστο πλάτος του πρωτοτύπου να είναι τουλάχιστον 96,5cm. 

5. Το µέγιστο πλάτος της προς σάρωσης εικόνας να είναι τουλάχιστον 91,4cm (διάσταση A0). 

6. Το µέγιστο πάχος του πρωτοτύπου να είναι τουλάχιστον 2mm. 

7. Η ταχύτητα σάρωσης (σε ανάλυση τουλάχιστον 200dpi) να είναι τουλάχιστον 3cm/sec σε 

έγχρωµη εικόνα (24bit) και 10cm/sec σε ασπρόµαυρη. 

8. Να έχει οπτική ανάλυση τουλάχιστον 600dpi. 

9. Η ακρίβεια σάρωσης του να είναι: +/-0,1% +/-1 pixel. 

10. Να έχει τις κάτωθι δυνατότητες σάρωσης: 

-RGB, 16.7 εκατοµµύρια χρώµατα (24-bit) 

-RGB 256 & 16 χρώµατα µε προσαρµοζόµενη παλέτα περιορισµένων χρωµάτων (8-bit & 4-

bit)  

-256 τόνοι του γκρι (8-bit)  

-Άσπρο & Μαύρο (1-bit) 

11. Να παράγει αρχεία στα εξής Format: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A 

12. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης   µε interface usb 2, ωστόσο είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η δυ-

νατότητα λειτουργίας σε δίκτυο (Ethernet 10/100/100 base ΤΧ). 

13. Να είναι συµβατό µε τα λειτουργικά συστήµατα Windows 10 και Windows ΧΡ. 

 

 

 

 

                 Φωτοτυπικό Μηχάνηµα 

1. Να είναι ψηφιακού τύπου, µοντέλο της τελευταίας διετίας, τελευταίο µοντέλο της σειράς 

(να µην έχει αντικατασταθεί από νέο µοντέλο), όχι ανακατασκευασµένο, µε ηµεροµηνία 

κατασκευής µετά την 01.01.2017. 

2. Να λειτουργεί µε ρεύµα 230V/50HZ. 

3. Να διαθέτει ταχύτητα αντιγραφής τουλάχιστον 22 αντίγραφα το λεπτό στη διάσταση Α4 14 

στην διάσταση A3. 

4. Να έχει χρόνο προθέρµανσης µέχρι 25 sec. 

5. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α3-Α6. 

6. Να έχει δυνατότητα αυτόµατης διπλής όψης. 

7. Να διαθέτει αυτόµατο τροφοδότη αναστροφέα πρωτοτύπων τουλάχιστον 100 φύλλων (56-

105g/m2), που να µπορεί να "διαβάζει" πρωτότυπα διπλής όψης µε ένα πέρασµα. 
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8. Να έχει ανάλυση τουλάχιστον: 

Αντιγραφικό: 600x600 dpi 

Εκτύπωση: 1200x600 dpi 

Σκάνερ: 600x600 dpi 

και 256 τόνων του γκρι. 

9. Να διαθέτει µνήµη κειµένου τουλάχιστον 2 GB (RAM) και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 200 

GB (HDD). 

10. Να τροφοδοτείται από δύο τουλάχιστον κασέτες συνολικής χωρητικότητας άνω των 500 

φύλλων (56-105g/m2) Α4 ή A3 έκαστη, συνεπώς να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 2χ500 + 

100(αυτόµατος τροφοδότης) = 1100 φύλλα. 

11. Να διαθέτει οθόνη επαφής λειτουργίας και χειρισµού, µε απεικόνιση των σηµείων εµπλοκής 

του χαρτιού, της έλλειψης υλικών κλπ. Να διαθέτει πλήκτρο interrupt, καθώς και επιλογή 

zoom 25-400%. 

12. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο (Ethernet 10/100/100 base ΤΧ) σαν laser 

printer (PCL 6/) και scanner δικτύου, καθώς και interface usb 2. 

13. Ως scanner, να µπορεί να γίνει επιλογή ανάλυσης 100, 200, 300, 400, 600 dpi, και παρά-

γει αρχεία στα εξής format: 

Ασπρόµαυρα: TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, XPS 

Έγχρωµα: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, XPS 

14. Να είναι συµβατό ως δικτυακός εκτυπωτής µε τα λειτουργικά συστήµατα Windows 10 και 

Windows ΧΡ. 

15. Να διαθέτει σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας (όταν δεν λειτουργεί). 

 

 

 
Εγγύηση καλής Λειτουργίας 

1. Όλος ο προσφερόµενος εξοπλισµός πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 

µεγαλύτερη ή ίση του ενός έτους. 


