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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για
την προμήθεια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ
Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΦΣΕΤ:
(CPV: 30120000-6)
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από: α) από τον ιστότοπο
του
Εθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
http://www.eprocurement.gov.gr
→ Γενικές Πληροφορίες → Διαβουλεύσεις → Τρέχουσες
Διαβουλεύσεις και β) από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hospkorinthos.gr → Ανακοινώσεις
του Νοσοκομείου.
Η διάρκεια ορίζεται σε δέκα πέντε
ΕΣΗΔΗΣ .

(15) ημερολογιακές

ημέρες από την ανάρτηση τους

στο

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν άμεσα και αυτόματα, με την επιλογή
«Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε
παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα
στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να
αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων
που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για
τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail :
diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση
των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα

γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται
ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων
του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr,
αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.
Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην
ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας
Διαβούλευσης.
Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις-σχόλια και θα
αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως
ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια
διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ

2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Τμήμα Γραμματείας - Πρωτόκολλο (Τεμ. 1)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.500€ συμπ. ΦΠΑ
1.
2.

Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας, κατασκευασμένο
σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE.
Να έχει ταχύτητα αντιγραφής τουλάχιστον 45 αντίγραφα το λεπτό στη διάσταση Α4.

3.

Ο χρόνος προθέρμανσης να είναι μικρότερος ή ίσος των 25 δευτερολέπτων.

4.

Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας η δε κατασκευή και λειτουργία του μηχανήματος να
ακολουθεί τα διεθνή standards όσον αφορά τον θόρυβο, τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου.

5.

Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί.

6.

Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης διάστασης Α3.

7.

Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 ως Α3.

8.

Να τροφοδοτείται με χαρτί, εκτός του by pass από δυο τουλάχιστον κασέτες χωρητικότητας 1.000
φύλλων (500 φύλλα/κασέτα), που θα δέχονται όλα τα είδη χαρτιού των ζητουμένων διαστάσεων.
Επίσης ακόμα μία κασέτα χωρητικότητας τουλάχιστον 2.000 φύλλων διάστασης Α4. Να διαθέτει
αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων τουλάχιστον 100 φύλλων. Επίσης να διαθέτει σύστημα
αντιγραφής αυτόματης διπλής όψης (ανάγνωση και των δύο όψεων μ΄ένα πέρασμα).

9.

Να διαθέτει by pass 100 φύλλων το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών
φύλλων (διαφάνειας, χοντρό χαρτί κ.λ.π).

10. Να διαθέτει ενσωματωμένη απεριόριστη αυτόματη διπλή όψη και ενσωματωμένο αυτόματο
τροφοδότη πρωτοτύπων διπλής ανάγνωσης (ανάγνωση και των δύο όψεων με ένα πέρασμα),
χωρητικότητας τουλάχιστον 100 πρωτοτύπων.
11. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας και λόγου αναπαραγωγής.
12. Να πραγματοποιεί ΖΟΟΜ
σμικρύνσεις/μεγενθύσεις.

από

25%

έως

400%

σε

βήμα

1%

και

προκαθορισμένες

13. Να διαθέτει δυνατότητα συνεχούς αντιγραφής από το ίδιο πρωτότυπο από 1 έως 999 αντίγραφα.
14. Να διαθέτει ανάλυση 600Χ600dpi, με 256 διαβαθμίσεις του γκρι.
15. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 2GΒ και σκληρό δίσκο τουλάχιστον160GB.
16. Να διαθέτει οθόνη αφής για το χειρισμό , στα Ελληνικά , μνήμη για προκαθορισμένες λειτουργίες
και επιλογές και να εμφανίζει τις ενδείξεις κωδικών βλαβών , έλλειψης αναλωσίμων υλικών και
γενικά πληροφορίες για την εύρυθμη λειτουργία της μηχανής .
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17. Να έχει συνδεσιμότητα δικτυακή 10/100baseT – Ethernet, usb 2.0, tcp/ip
18. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη.
19. Να αναγράφονται στην προσφορά, το κόστος των αναλωσίμων υλικών, καθώς και η συχνότητα
αλλαγής αυτών. Θα αξιολογηθεί, το κόστος ανά σελίδα Toner & Drum Kit
20. To τύμπανο και το Developer , να είναι σχεδιασμένο για μεγάλη παραγωγή αντιγράφων
τουλάχιστον 500.000 αντιγράφων .
21. Η δαπάνη του πρώτου σετ αναλωσίμων (για την αρχική λειτουργία της μηχανής) θα βαρύνει τον
προμηθευτή.
22. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά.
23. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης και παροχής ανταλλακτικών για δέκα χρόνια.
24. Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστικού οίκου για τον προτεινόμενο
εξοπλισμό, καθώς και πιστοποιητικό ISO 9001 (για πωλήσεις, προώθηση, συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη συστημάτων αυτοματισμού γραφείου) του προμηθευτή.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

