
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 56  -  ΑΘΗΝΑ 

ΤΚ: 10434 

ΤΗΛ: 210-8841841 

FAX: 210-8225776 

Αρ.πρωτ.:  21927                                                      

 Αθήνα,  28/6/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (CPVS 30120000-6 ) 

 

  Η     Ο.Χ.Ε.  ενδιαφέρεται για την προμήθεια  αγοράς (2)δύο  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  
προϋπολογιζόμενης δαπάνης  ύψους : 4.200,00€  πλέον ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. (0240) 14.02.00  του εγκεκριμένου  προϋπολογισμού έτους 2021. 

Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  , περιγράφονται στην συνημμένη  μελέτη    που έχει συνταχθεί 
από το γραφείο μηχανοργάνωσης  και επισυνάπτεται της παρούσας πρόσκλησης. 

Η  προμήθεια  θα  εκτελεσθεί με την διαδικασία της Απ’ Ευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 118 ,ν.4412/16 και με κριτήριο την χαμηλότερη  τιμή. 

  Ο  διαγωνισμός θα  διεξαχθεί  την   ΤΡΙΤΗ     6/7/21   &  ΩΡΑ : 11:00 ,  στα  γραφεία της  
ΟΧΕ. 

  Οι  προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της   ΟΧΕ  μέχρι   την  ΔΕΥΤΕΡΑ    
5/7/21    και  ώρα : 14:00. 

 

Η πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας   
έτους  2021. 

Οι  προσφέροντες για να μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό , θα πρέπει  μαζί με την 
κλειστή  προσφορά τους , να καταθέσουν  φορολογική   -  ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

 

ΕΚ  ΤΗΣ  ΟΧΕ 



ΤΕΧΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ασπρόμαυρου φωτοτυπικού Ποσότητα 

Εκτιμώμενο 
κόστος 

μονάδας προ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

 Καινούργιο μηχάνημα 

 Λειτουργία ασπρόμαυρης αντιγραφής, εκτύπωσης και 
έγχρωμης σάρωσης  

 Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 40 σελ. Α4 το λεπτό  

 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης  

 Έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 9,0¨ ιντσών με ελληνικό 
μενού  

 Επεξεργαστής, τουλάχιστον διπύρηνος 1.0GHz  

 Μνήμη συστήματος (RAM) τουλάχιστον 2GB  

 Σκληρός Δίσκος,  τουλάχιστον 300 GB HDD  

 Τροφοδοσία χαρτιού, τουλάχιστον δύο κασέτες 
τροφοδοσίας 500 φύλλων η κάθε μία και επιπρόσθετα 
χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας 100 φύλλων  

 Εμφάνιση πληκτρολογίου 10 πλήκτρων στην οθόνη αφής για 
προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων 1……999  

 Χρόνος προθέρμανσης το πολύ 20 sec.  

 Χρόνος 1ης εκτύπωσης το πολύ 5 sec (B/W )  

 Σύστημα τουλάχιστον 5 προαποθηκευμένων σμικρύνσεων 
και 5 μεγεθύνσεων και γενικό ΖΟΟΜ 25%-400% με βήμα 1%  

 Σύνδεση USB 2.0 & Gigabit Ethernet 
(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)  

 Γλώσσες εκτύπωσης Κατ’ ελάχιστον συμβατή PCL (PCL-
XL/PCL-5e), PostScript 3, PDF και XPS  

 Αυτόματος τροφοδότης μονού περάσματος - διπλής όψης, 
ταχύτητας τουλάχιστον 150 σελίδων το λεπτό, 
χωρητικότητας τουλάχιστον 250 φύλλων 

1 τεμάχιο 2.200 € 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έγχρωμου φωτοτυπικού Ποσότητα 

Εκτιμώμενο 
κόστος 

μονάδας προ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

 Είτε καινούργιο είτε μεταχειρισμένο μηχάνημα 

 Λειτουργία έγχρωμης αντιγραφής, εκτύπωσης και έγχρωμης 
σάρωσης  

 Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 40 σελ. Α4 το λεπτό  

 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης  

 Έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 9,0¨ ιντσών με ελληνικό 
μενού  

 Επεξεργαστής, τουλάχιστον διπύρηνος 1.0GHz  

 Μνήμη συστήματος (RAM) τουλάχιστον 2GB  

 Σκληρός Δίσκος,  τουλάχιστον 300 GB HDD  

 Τροφοδοσία χαρτιού, τουλάχιστον δύο κασέτες 
τροφοδοσίας 500 φύλλων η κάθε μία και επιπρόσθετα 
χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας 100 φύλλων  

 Εμφάνιση πληκτρολογίου 10 πλήκτρων στην οθόνη αφής για 
προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων 1……999  

 Χρόνος προθέρμανσης το πολύ 20 sec.  

 Χρόνος 1ης εκτύπωσης το πολύ 5 sec (B/W )  

 Σύστημα τουλάχιστον 5 προαποθηκευμένων σμικρύνσεων 

1 τεμάχιο 2.000 € 

 



και 5 μεγεθύνσεων και γενικό ΖΟΟΜ 25%-400% με βήμα 1%  

 Σύνδεση USB 2.0 & Gigabit Ethernet 
(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)  

 Γλώσσες εκτύπωσης Κατ’ ελάχιστον συμβατή PCL (PCL-
XL/PCL-5e), PostScript 3, PDF και XPS  

 Αυτόματος τροφοδότης μονού περάσματος - διπλής όψης, 
ταχύτητας τουλάχιστον 150 σελίδων το λεπτό, 
χωρητικότητας τουλάχιστον 250 φύλλων 

 Εσωτερικός τελικός σελιδοποιητής με δυνατότητα συρραφής 
τουλάχιστον 50 φύλλων 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΡΟΥΠ/ΝΗ  ΤΙΜΗ  ΠΡΟ  ΦΠΑ 
24% 

 
4.200,00

€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ  ΠΡΟ  
ΦΠΑ 24%   

 

 

 

Στο προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβάνονται: 

 Η αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τον Ν.2121/93 και η εισφορά ανακύκλωσης 

σύμφωνα με τον Ν 2939/01 και Π.Δ.117/2004. 

 Η απομάκρυνση του ήδη υπάρχοντος φωτοτυπικού 

 Η μεταφορά των φωτοτυπικών στον χώρο των γραφείων της Ο.Χ.Ε. (Γ’ Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα 3ος 

Όροφος) 

 Η εγκατάσταση και η θέση των μηχανημάτων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 

 Το όποιο κόστος αγοράς αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία των μηχανημάτων 

 

 

Τα μηχανήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από σύμβαση συντήρησης – τεχνικής 

υποστήριξης, τουλάχιστον 5-ετούς διάρκειας, για την οποία θα ισχύουν τα κάτωθι: 

 Όλα τα αναλώσιμα υλικά, τα ανταλλακτικά, την εργασία, τη παράδοση και αντικατάσταση 

αναλωσίμων θα καλύπτονται από την σύμβαση.  

 Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα ισχύουν τόσο για τον υλικό εξοπλισμό, όσο και για οποιαδήποτε 

εφαρμογή εγκατασταθεί. 

 Δεν θα περιλαμβάνονται το χαρτί και τα συρραπτικά (όπου αυτά απαιτούνται). 

 

 



Προϋπολογιζόμενο κόστος για την σύμβαση: 

 

Προυπ/νο κόστος 

Προσφερόμενο  

κόστος    

Χρέωση Σελίδας Α4 Μονόχρωμης Το πολύ 0,006 €  

Χρέωση Σελίδας Α4 Έγχρωμης Το πολύ 0,045 €  

Χρέωση Σελίδας Α3 Μονόχρωμης  Το πολύ 0,012 €  

Χρέωση Σελίδας Α3 Έγχρωμης Το πολύ 0,09 €  

 

 

 

 

Ο  προσφέρων 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ) 


