
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκήκα : Οηθνλνκηθό ΠΡΟ : ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

Γξαθείν  
Πιεξνθνξίεο 
Σαρ. Γηεπ/λζε 
Σαρ. Κσδ. 
Σει. 
e-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Πξνκεζεηώλ 
Κ.  Σζηβειή 
Κ. Μακαηζίνπ 1 
50131 
2461352727 
prom@mamatsio.gr 

  ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

 

 
ΘΔΜΑ         :  «Πξνκήζεηα εθηππσηώλ θαη ηόλεξο»  

 
1. Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηελ πξόζεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο «ΜΑΜΑΣΔΗΟ» λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα εθηππσηώλ κε ηελ 
δηαδηθαζία πλνπηηθνύ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ. Παξαθαινύληαη νη ππνςήθηνη 
ζπλεξγάηεο – πξνκεζεπηέο έσο θαη  07-02-2017 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 λα 
ππνβάιινπλ /επηζπλάςνπλ ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο ηνπο.  
 

2. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ / επηζπλάςνπλ ειεθηξνληθά ηα παξαθάησ 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 
- Αλαιπηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
- Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εγγύεζε ησλ εθηππσηώλ θαη ησλ αλαισζίκσλ 
 

3.  Δίδε πξνο πξνκήζεηα 

 Γηθηπαθό πνιπκεράλεκα Laser 9 ηεκ 

 Γηθηπαθό πνιπκεράλεκα Laser έγρξσκν κε Α3  1 ηεκ 

 Μεζαίνη εθηππσηέο Laser 15ηεκ 

 Μηθξό πνιπκεράλεκα Laser 10ηεκ 

 Μηθξνί εθηππσηέο καύξν - άζπξν Laser 50 ηεκ  

 Σόλεξο (340 ηεκ) ζε εηήζηα βάζε +10% -10%, γηα ηνπο σο άλσ εθηππσηέο θαη’ 
αλαινγία γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο κεραλνξγάλσζεο πνπ πξνθύπηνπλ ζηα 
ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 

4. Γηαδηθαζία ζπκκεηνρήο 
Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
πξνκεζεπηώλ, ην Ννζνθνκείν δηεμάγεη έξεπλα αγνξάο κέζσ ηεο ππεξεζίαο 
ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ/πξνζθνξώλ compareOne-eRFx πνπ παξέρεη ε 
εηαηξεία CosmoOne. Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεηε ζηελ δηαδηθαζία ζρεηηθά κε ηηο 
πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο ή/θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε 
θσδηθνύο πξόζβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή. ε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεηε θσδηθό 
πξόζβαζεο ζηελ παξαπάλσ εθαξκνγή, ε δηαδηθαζία απόθηεζεο θσδηθώλ πξόζβαζεο 
δελ απαηηεί νηθνλνκηθό θόζηνο θαη μεθηλάεη κε ηελ ζπκπιήξσζε θαη ηελ ππνβνιή κηαο 
ειεθηξνληθήο αίηεζεο ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζηελ παξαθάησ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
(ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) 
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» 
ΦΟΡΔΑ:Ν. ΚΟΕΑΝΖ 

 

 

 
Κνδάλε  26-01-2017 
Αξ.Πξση.: 734 
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δηεύζπλζε:http:www.cosmo-one.gr/register. Γηα νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή 
πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, παξαθαινύκε λα απνζηείιεηε e-mail ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε:helpdesk@cosmo-one.gr   ηει. 2102723360. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 
ππνβιεζνύλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο compareOne ηεο CosmoOne θαη ζα αθνξνύλ ηα 
ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα είδε. 

5. Ο παξαπάλσ εμνπιηζκόο θαη ηα ηόλεξο ζα πξέπεη λα θαιύπηεηαη από εγγύεζε 
ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπιάρηζηνλ γηα δύν (2) έηε, κε ππνζηήξημε onsite εληόο 
ηεζζάξσλ εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ έγγξαθε ζρεηηθή ελεκέξσζε. Ζ εγγύεζε ζα 
πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη εγγξάθσο κε παξαπνκπή ζε επίζεκα έγγξαθα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνύ. 
Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ θαη νη πίλαθεο Α & Β πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα Ι πνπ αθνινπζεί. Οη πίλαθεο απηνί πεξηέρνπλ ηα 
ζρεηηθά ηηκήκαηα Drum &Toner ησλ παξαπάλσ πιηθώλ θαη ζα ζπλεθηηκεζνύλ 
ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ. 

6. Υξνληθό δηάζηεκα πξνκήζεηαο 
Ζ πξνκήζεηα ησλ εθηππσηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο 6 κελώλ από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο ελώ ε πξνκήζεηα ησλ ηόλεξο ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλά εμάκελν από ηελ 
εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ εθηππσηώλ θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα 3 εηώλ κε ζηαζεξή 
ηηκή. 

7. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ δελ ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή drum (ηύκπαλν) 
θαζώο θαη αλά πόζεο ζειίδεο εθηππώζεσλ αιιάδεηαη. 

 
Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη θαη’ ειάρηζην ζηηο 
πξνδηαγξαθέο όπσο αλαγξάθνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
 

ΓΙΚΣΤΑΚΟ ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ: 9 ΣΔΜΑΥΙΑ 
 

Σύπνο: Multifunctional (Δθηππσηήο, Scanner, Fax, 
Φσηνηππηθό) 

Σαρύηεηα Μεραλήο: Σνπιάρηζηνλ 35 ζει./ιεπηό Α4 

Αλάιπζε: 1200 dpi quality (1800 x 600 dpi print),600x600 dpi, 
256 greyscales (scan/copy). 

Υξόλνο πξνζέξκαλζεο: πεξίπνπ 20 sec.  

Μεληαία παξαγσγή: Μέρξη 50.000 ζειίδεο/κήλα 

Μλήκε: Δγθαηεζηεκέλε 512 MB RAM 

Μέγηζηε δηάζηαζε πξσηνηύπνπ A4 

Μλήκε fax: Πεξίπνπ 200 ζειίδεο 

Σαρύηεηα ζάξσζεο: 
 
 
Δθηύπσζε δηπιήο όςεο: 
 
Scanner-Απηόκαηνο ηξνθνδόηεο 
δηπιήο όςεο: 
 
πκβαηό κε: 
 
 
Θύξεο-Γηεπαθέο 
 

35 ipm(300 dpi,A4,b/w) , 14 ipm(300 dpi,A4 colour) 
 
 
Ναη 
 
Ναη 
 
 
Windows XP, Windows 7 32-bit θαη 64-bit, Windows 
8, 10 
 
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN 
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Δλζσκαησκέλνο Card Reader 
 
 
ειίδεο εθηύπσζεο Toner: 
 
Δπηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο 

Ναη 
 
 
Σνπιάρηζηνλ 7.000 
 
Οηθνινγηθή-νηθνλνκηθή εθηύπσζε 

 

 
ΓΙΚΣΤΑΚΟ LASER ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ ΔΓΥΡΩΜΟ ΜΔ Α3: 1 TEMAXIO 

 

Λεηηνπξγίεο Δθηππσηήο-Scanner-Copier 

Δθηππσηήο Έγρξσκε Laser 

Πνηόηεηα Αζπξόκαπξεο 
Δθηύπσζεο 

Έσο 1200 x 600 dpi 

Πνηόηεηα Έγρξσκεο Δθηύπσζεο Έσο 1200 x 600 dpi 

Σαρύηεηεηα Αζπξόκαπξεο 
Δθηύπσζεο 

Πεξίπνπ 41 PPM 

Σαρύηεηεηα Δγρξσκεο Δθηύπσζεο Πεξίπνπ 41 PPM 

άξσζε Έσο 600 x 600 dpi 

Υαξηί   A3 θαη Α4 

Μεληαίνο θύθινο εξγαζηώλ 200.000 P/MONTH  

πλδεζηκόηεηα USB 2.0/Ethernet 

Μλήκε 1024MB 

θιεξόο Γίζθνο 80GB 

πκβαηόηεηα Windows XP, Windows 7 32-bit θαη 64-bit, Windows 8, 
10 
 

Δπηπξόζζεηεο Λεηηνπξγίεο Οηθνλνκηθή/νηθνινγηθή εθηύπσζε 
 

Δγγύεζε 3 ρξόληα θαη άλσ  

 
 

ΜΔΑΙΟΙ ΔΚΣΤΠΩΣΔ: 15 ΣΔΜΑΥΗΑ 

Δθηύπσζε 

 Σαρύηεηα εθηύπσζεο: πεξηζζόηεξν από 40 ζειίδεο αλά ιεπηό 
 Αλάιπζε εθηύπσζεο: 1200x1200dpi 
 Γηπιή όςε (ελζσκαησκέλν) 
 ύλδεζε: USB 2.0 | Ethernet 10/100 Base TX 
 Μεληαίνο θύθινο εξγαζηώλ: κεηαμύ 20.000 θαη 30.000 εθηππώζεηο 
 Μλήκε : 128ΜΒ 
 Δπηπξόζζεηεο Λεηηνπξγίεο: Οηθνινγηθή - νηθνλνκηθή εθηύπσζε 
 ειίδεο εθηύπσζεο toner: ηνπιάρηζηνλ 5.000 ζειίδεο 

 
Τπνζηεξηδόκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Windons 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 



2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Various Linux/Unix 
 
 

Μηθξό Πνιπκεράλεκα : 10 ΣΔΜΑΥΗΑ 

Σύπνο: 
  

Laser 

Πξνηεηλόκελε ρξήζε: 
  

Δπαγγεικαηηθή ρξήζε 

Σύπνο ζπζθεπήο: 
  

πζθεπή θαμ / αληηγξαθηθό / εθηππσηήο / ζαξσηήο 

Σαρύηεηα αληηγξαθήο: 
  

Σνπιάρηζηνλ 20 ppm 

Σύπνο θαμ: 
  

A4 - απιό ραξηί 

Υξώκα εθηύπσζεο: 
  

Μαύξν 

Αλάιπζε Μέγηζηε Πνηόηεηα: 
  

Έσο 1200 x 1200 dpi 

Μεληαίνο θύθινο εξγαζίαο (κέγηζηνο): 
  

12.000 εθηππώζεηο 

άξσζε: 
  

Έσο 1200 x 1200 dpi 

Γηαζύλδεζε: 
  

High-Speed USB 2.0 

Αζύξκαην δίθηπν: 
  

ΟΥΗ 

Οζόλε: 
  

LCD 2 γξακκώλ 

Γηπιή όςε: 
  

Υεηξνθίλεηε 

Σύπνο κέζνπ: 
  

Γηαθάλεηεο, θάθεινη, απιό ραξηί, θάξηεο, εηηθέηεο, 
αλαθπθισκέλν ραξηί 

Υσξεηηθόηεηα κέζνπ: 
  

150 θύιια 

Απηόκαηνο ηξνθνδόηεο: 
  

ΝΑΗ 

Δπηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο 
 
Οηθνινγηθή - νηθνλνκηθή εθηύπσζε 
 

 
ΜΙΚΡΟΙ ΔΚΣΤΠΩΣΔ  (ΜΑΤΡΟ - ΑΠΡΟ): 50 ΣΔΜΑΥΗΑ 

 
Δθηύπσζε 

 Σαρύηεηα εθηύπσζεο: πεξίπνπ 20 ζειίδεο αλά ιεπηό 
 Αλάιπζε εθηύπσζεο: 1200x1200dpi 
 Γηπιή όςε (πξναηξεηηθά) 



 ύλδεζε: USB 2.0 | Ethernet 10/100 Base TX 
 Μεληαίνο θύθινο εξγαζηώλ: 12.000 Δθηππώζεηο 
 Δπηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο: Οηθνινγηθή - νηθνλνκηθή εθηύπσζε 

 

 
Τπνζηεξηδόκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Windows 8/7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 
2008/2003, Mac OS X 10.5 κε 10.8, δηαθνξεηηθά Linux 
 
Υεηξηζκόο ραξηηνύ 

 Υσξεηηθόηεηα ραξηηνύ: Κύξηνο δίζθνο 150 θύιισλ | Γίζθνο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ :1 
θύιιν ραξηηνύ 

 Υσξεηηθόηεηα εμόδνπ: 150 θύιια  
 Μέγεζνοραξηηνύ: A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 

Φάθεινο (Monarch, Com10, DL, C5) / Πξνζαξκνζκέλε (7.6 x 12.7 cm - 21,6 x 35 , 6 
εθ.) 

 Τπνζηεξηδόκελνη Σύπνη ραξηηνύ: Απιό ραξηί  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

Πίλαθεο απνηύπσζεο ηηκεκάησλ TONER & DRUM 
 
Οη παξαθάησ πίλαθεο ζπκπιεξώλνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ  
 
Πίλαθαο Α απνηύπσζε ηηκεκάησλ TONER 
 

α/α Δίδνο Ολνκαζία Πξντόληνο 
& θαηαζθεπαζηή 

Σηκή  ηεκαρίνπ 
TONER 

Αξηζκόο ζειίδσλ 
εθηύπσζεο αλά 
ηόλεξ 

1 Μεγάιν δηθηπαθό 
πνιπκεράλεκα laser  
 

   

2 Μεγάιν δηθηπαθό 
πνιπκεράλεκα laser, 
έγρξσκν κε Α3 1 ηεκ 
 

   

3 κεζαίνη εθηππσηέο laser    

4 κηθξό πνιπκεράλεκα laser    

5 κηθξνί εθηππσηέο καύξν – 
άζπξν laser 50 

   



 
 
 
Πίλαθαο Β απνηύπσζε ηηκεκάησλ DRUM 
 

α/α Δίδνο Ολνκαζία Πξντόληνο 
& θαηαζθεπαζηή 

Σηκή  ηεκαρίνπ 
DRUM 

Αλά πόζεο ζειίδεο 
γίλεηαη αιιαγή Drum 

1 Μεγάιν δηθηπαθό 
πνιπκεράλεκα laser  
 

   

2 Μεγάιν δηθηπαθό 
πνιπκεράλεκα laser, 
έγρξσκν κε Α3 1 ηεκ 
 

   

3 κεζαίνη εθηππσηέο laser    

4 κηθξό πνιπκεράλεκα laser    

5 κηθξνί εθηππσηέο καύξν – 
άζπξν laser 50 

   

 
 

 
 
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 
 
 

 
                                                                                        ΠΤΡΙΓΩΝ ΣΟΛΙΟΤ 

 
 

 
 


