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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ                                          
& ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                    προς :
ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ         ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡ.     : Θεοδωρίτση Ευστρατία  
ΤΗΛ         : 26953 60606
FAX         : 26950 22245
E-mail :  grafprom  @1547.  syzefxis  .  gov  .  gr  

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση  Τεχνικών  Προδιαγραφών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου , έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης / 03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την  «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών 
προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
3. την  αρίθμ. 4/13-10-2016  απόφαση του Δ.Σ.  του Νοσοκομείου μας,  έγκρισης  του πρακτικού της 
Επιτροπής Σύνταξης Ζητουμένων Τεχνικών Προδιαγραφών
4.  την  ανάγκη  διαφάνειας  των  διαδικασιών,  την  διασφάλιση  συνθηκών  υγιούς  ανταγωνισμού,  της 
βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων αναδόχων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες

για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού,
που πρόκειται να διενεργήσει το Νοσοκομείο μας, 

για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  (CPV 30121100-4) (KAE 9749)
προϋπ. δαπάνης  6.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη Τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
{ΑΔΑ : 695Φ4690ΒΞ-ΡΗΑ} και την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας www.zante-hospital.gr

Η διάρκεια  της  διαβούλευσης  ορίζεται  για  επτά  (7)  ημέρες  από την ημέρα  ανάρτησης  του 
παρόντος  και  οι  τυχόν  παρατηρήσεις  ή  προτάσεις  των  ενδιαφερομένων  επί  των  τεχνικών 
προδιαγραφών,  μπορούν να κατατίθενται έως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13.00 στο 
Fax : 2695 0 22245  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafprom  @1547.  syzefxis  .  gov  .  gr  

Η υποβολή των παρατηρήσεων ή προτάσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως
υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, καμία από τις δύο πλευρές.

Το  Νοσοκομείο  δεν  δεσμεύεται  να  υιοθετήσει  τις  προτάσεις  που  θα  υποβληθούν  και  θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 
δυνατή  συμμετοχή  υποψηφίων  αναδόχων,  εξασφαλίζοντας  ταυτόχρονα  την  ποιότητα  του  υπό 
προμήθεια είδους
            Οι παρατηρήσεις θα εξετασθούν από αρμόδια επιτροπή και εφόσον τροποποιηθούν, θα 
αναρτηθούν εκ νέου για τέσσερις (4) ημέρες, προκειμένου να οριστικοποιηθούν.

Μετά  την οριστικοποίηση τους οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  θα επισυναφθούν στο τεύχος της 
διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, που θα εκδοθεί από  το Νοσοκομείο μας

Συνημμένα:
Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ  

ΖΑΚΥΝΘΟΣ      17-10-2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.             6243
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

1. Δυνατότητα Εκτύπωσης / αντιγραφής / σάρωσης / αποστολής ΦΑΞ
2. Σύνδεση σε δίκτυο
3. Εύκολη πρόσβαση στο δοχείο γραφίτη
4. Το μηχάνημα να είναι καινούριο, αμεταχείριστο, μη ανακατασκευασμένο, τελευταίο μοντέλο της σειράς 

του, ψηφιακό με σύστημα εκτύπωσης Laser.
5. Να  τηρούνται  τα  Ευρωπαϊκά  Πρότυπα  (ασφάλειας,  ηλεκτρομηχανολογικής  συμβατότητας  και 

περιβάλλοντος-  αποδοτικής  χρήσης της  ηλεκτρικής  ενέργειας,  θορύβου,  της  ασφαλούς αποθήκευσης 
καταλοίπων, του ιονισμού, της εκπομπής επικίνδυνων ακτινοβολιών). Οπωσδήποτε να έχει σήμανση CE.

6. Η μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα του μηχανήματος να είναι τουλάχιστον εικοσιπέντε χιλιάδες 
(25.000) φωτοαντίγραφα. Οι ικανότητες αυτές να βεβαιώνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

7. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/60HZ χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.
8. Η φωτοαντιγραφή να επιτυγχάνεται με ανάλυση τουλάχιστον εξακόσια επί εξακόσια (600x600) dpi και 

με τουλάχιστον διακόσιες πενήντα έξι (256) διαβαθμίσεις του γκρι.
9. Η ταχύτητα φωτοαντιγραφής και εκτύπωσης να είναι ≥35 φωτοαντιγράφων Α4 ανά λεπτό.
10. Να διαθέτει σταθερή πλάκα αντιγραφής για πρωτότυπα (κοινό χαρτί διαφάνειας, βιβλία) διαστάσεων Α5 

έως Α3.
11. Να τροφοδοτείται με χαρτί, από δύο (2) τουλάχιστον κασέτες των πεντακοσίων φύλλων έκαστη και να 

διαθέτει  και  bypass  100  φύλλων.  Το  σύστημα  τροφοδοσίας  χαρτιού  θα  δέχεται  χαρτιά  Α4  με 
τουλάχιστον μια κασέτα να δέχεται και Α3.

12. Να έχει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων αναστροφέα τουλάχιστον 50 φύλλων. Επίσης να διαθέτει 
σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (Duplex Unit).

13. Να  έχει  πληκτρολόγιο  με  δέκα  (10)  τουλάχιστον  αριθμητικά  πλήκτρα.  Να  διαθέτει  δυνατότητα 
προεπιλογής φωτοαντιγράφων με την οποία θα είναι δυνατό να παραχθούν έως και εννιακόσια ενενήντα 
εννέα (999) φωτοαντίγραφα.

14. Να αντιγράφει σε χαρτί βάρους τουλάχιστον εξήντα με διακόσια (60-200) gr/m2. Για φωτοαντίγραφα 
μέσω κασέτας το βάρος του χαρτιού θα είναι ογδόντα (80) gr/m2 περίπου.

15. Να διαθέτει σμίκρυνση - μεγέθυνση 25% έως 400 %.
16. Να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι και σαράντα (40) δευτερόλεπτα.
17. Να έχει χρόνο πρώτου αντιγράφου μέχρι και εννέα (9) δευτερόλεπτα.
18. Να  διαθέτει  πίνακα  λειτουργιών  και  χειρισμού  (τουλάχιστον  στην  Ελληνική  γλώσσα)  με  όλα  τα 

απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις ή να διαθέτει οθόνη αφής (touch screen), με απεικόνιση των  
σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών κλπ.

19. Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης φωτεινότητας.
20. Να διαθέτει μετρητή (counter) έξι (6) ψηφίων τουλάχιστον.
21. Το μηχάνημα να προσφέρεται με κατάλληλη βάση η οποία να είναι στιβαρής κατασκευής, καλαίσθητη, 

τροχήλατη και να διαθέτει χώρο αποθήκευσης του χαρτιού (ερμάριο). Είναι απαραίτητο η κατασκευή 
της βάσης να είναι του ίδιου εργοστασίου.

22. Το μέγεθος του σκληρού δίσκου να είναι τουλάχιστον 150 GB.
23. Να λειτουργεί και με κωδικούς πρόσβασης.
24. Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν είναι σε κατάσταση αναμονής.
25. Να διαθέτει ηλεκτρονική σελιδοποίηση, χωρίς να απαιτείται και διαχωρισμός μεταξύ των σετ.
26. Να  έχει  εξασφαλισμένη  υποστήριξη  σε  ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  από  τον  προμηθευτή  για 

τουλάχιστον επτά (7) χρόνια.
27. Να διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά
28. Να δοθεί η μνήμη RAM τουλάχιστον 2 GB.
29. Ο επεξεργαστής να είναι να είναι τουλάχιστον 800Mhz.
30. Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 / Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003
31. Πρωτόκολλα δικτύου: Διαχείριση IP (DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / Πρωτόκολλο 

ανακαλύψεων (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / Πρωτόκολλο εκτύπωσης (TCP/IP (9100), TCP/IP 
(9100)v6, LPR, LPR6, IPP, WSD) / Πρωτόκολλο διαχείρισης (SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, 
SNMPv3 (IPv6), HTTP, HTTPs, LDAP, SMTP) / Πρωτόκολλο σάρωσης (SMTP, FTP, SMB, Twain for 
Network) / Πρωτόκολλο ασφαλείας (SMB, Kerberos, LDAP, IPSec)



1

32. Ασφάλεια  δικτύου:  SSL/TLS,  IP  sec,  SNMPv3,  IPv6,  Πρωτόκολλο  &  Διαχείριση  θύρας,  Φίλτρο 
IP/MAC

33. Μαζί με την τεχνική προσφορά θα κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους και τους 
όρους  των  τεχνικών  προδιαγραφών.  Η  μη  κατάθεση  του  φύλλου  συμμόρφωσης  συνεπάγεται  τον 
αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως 
ρητά αναφέρονται στην παρούσα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 
Ι. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κάθε  μοντέλο  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  ένα  ή  περισσότερα  επίσημα  φυλλάδια  του 
κατασκευαστή που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις.

2. Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τα εγχειρίδια εγκατάστασης 
και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα.

3. Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία  
της μηχανής, το κόστος του οποίου βαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία.

4. Η  κατασκευάστρια  εταιρεία  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  ISO9001:2008  &  ISO 
14001:2004 τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την προσφορά.

5. Η  προσφέρουσα  εταιρεία  θα  πρέπει  να  αποτελεί  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  της 
κατασκευάστριας εταιρίας στην ελληνική αγορά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών 
και προς επιβεβαίωση να καταθέσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου στην οποία θα 
πιστοποιείται επίσης η τεχνική εμπειρία της προσφέρουσας ως προς την δυνατότητα υποστήριξης 
και συντήρησης του εξοπλισμού.

6. Η εγκατάσταση του μηχανήματος θα γίνει από τον ανάδοχο σε χώρο του Νοσοκομείου που θα του 
υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία και πλήρη δικτυακή κτλ παραμετροποίηση. Σε αυτή τη διαδικασία 
περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού και σύνδεση με τους υπολογιστές 
του χώρου της διοίκησης (περίπου 20 υπολογιστές).

 
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. O χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν θα υπερβαίνει τις εικοσιτέσσερις ώρες 
(24). Θα παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη για να λύνονται απορίες ή μικρά προβλήματα.

2. Σε  περίπτωση  όπου  το  προσφερόμενο  υλικό  χρειαστεί  συντήρηση  ή  αντικατάσταση  λόγω  βλάβης, 
δυσλειτουργίας κτλ, ή ακόμη και εάν θα πρέπει να αποσταλεί για έλεγχο, κατά το χρονικό διάστημα που 
καλύπτεται από την εγγύηση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεταβαίνει στο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες 
ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης, είτε να παραλαμβάνει και να επιστρέφει τον εξοπλισμό στη θέση 
του σε πλήρη λειτουργία.    

3. Θα δοθεί κόστος αντιγράφου ανά σελίδα παραγωγής (με βαση το ISO/IEC 19752), το οποίο θα 
καλύπτει:

 το κόστος των αναλωσίμων (εκτός του χαρτιού),
 αποκατάσταση βλαβών,
 πλήρη κάλυψη όλων των επανορθωτικών επεμβάσεων που θα απαιτούνται
 έξοδα εργασίας και μετάβασης τεχνικών,
 όλα  τα  ανταλλακτικά  καθώς  και  οτιδήποτε  απαιτείται  για  την  άριστη  λειτουργία  του 

μηχανήματος.
4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες παρουσιαστούν εκτός αυτών 

που θα οφείλονται από ενέργειες βανδαλισμού και θα φέρουν εμφανή και αδιαμφισβήτητα στοιχεία και 
αποδείξεις του αναδόχου προς την υπηρεσία και την παράλληλη αποδοχή τους από την υπηρεσία

5. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης βλάβης πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
αναγγελία βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται  σε αντικατάσταση του μηχανήματος με καινούργιο,  ίδιο  
μηχάνημα.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο (2) χειριστές-υπαλλήλους 
7. Θα δηλώνεται με δήλωση του εργοστασίου ή του αντιπροσώπου ότι το εν λόγω μοντέλο βρίσκεται σε  

παραγωγή.
8. Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται:

Α) Η τιμή κτήσης του μηχανήματος.
Β) Το κόστος αντιγράφου ανά σελίδα, ανεξαρτήτως παραγωγής και κάλυψης σελίδας (χωρίς ελάχιστη χρέωση) 
για χρονικό διάστημα ίσο με πέντε (5) έτη. 

9. Η συνολική τιμή σύγκρισης θα διαμορφωθεί από το άθροισμα:
α) της τιμής κτήσεως του μηχανήματος
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β) το κόστος για την παραγωγή 10.000 φωτοαντιγράφων/μήνα και για όλο το χρονικό διάστημα των πέντε ετών, 
δηλαδή συνολικά για 600.000 αντίγραφα.

=============================


