
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ            

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                

ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   22710 21057                                          Χίος   01-09-2017 

ΦΑΞ:  22710 26665                                                       Αρ. Πρωτ:   3572 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
                                              ΠΡΟΣ :ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
 
Έχοντας υπόψη : 
1) Τις διατάξεις   του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α) 
3) Την αναγκαιότητα για την προμήθεια 2 εκτυπωτών στους παιδικούς σταθμούς  ,  η 
δε δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των  1.000,00 € με ΦΠΑ . 
4) Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ  Δ. Χίου  έτους 2017 και στον Κ.Α. 69-7131όπου 
έχει δεσμευθεί η αναγκαία πίστωση με την Π.Α.Υ. 326 / 2017. 
5) Την αριθμ. 124/2017απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έγινε διάθεση 
της σχετικής πίστωσης ποσού 1.000,00 € με ΦΠΑ 
 Η υπηρεσία του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης – Πολιτισμού- 
Αθλητισμού και Παιδείας Δ. Χίου   σας   καλεί να καταθέσετε προσφορά για  την  
παραπάνω προμήθεια . 

 Η παράδοση και εγκατάσταση, θα γίνει μετά από υπόδειξη στις δομές 
του Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Χίου, (Κλειστό Χίου και Παιδικός σταθμός 
Βερβεράτου) και τα μηχανήματα θα παραδοθούν σε πλήρη χρήση 
(καλώδια σύνδεσης κ.λ.π.) και εκπαίδευση 1 τουλάχιστον χρήστη. 

 Η τιμή να αφορά ξεχωριστά την καθαρή αξία από το Φ.Π.Α. 
 Για οποιαδήποτε πληροφορία Κα Γιαμά Αργύρη 2271022200 εσωτ. 1. 
 Εκτός από την τιμή, θα αξιολογηθεί η εγγύηση, η αξιοπιστία και τα 

παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά :  
 Ασπρόμαυρο εκτυπωτικό, τεχνολογίας Laser 
 Μέγεθος πρωτοτύπου και αντιγράφου Α4 
 Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων ΚΑΙ 2πλής όψης, 50 φύλλων 
 Σάρωση έγχρωμη 2πλής όψης 
 Fax ταχύτητας 33 Kbps και μνήμη 50 ΜΒ 



 Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 40 σελίδες ανά λεπτό 
 Κασέτα χωρητικότητας τουλάχιστον 250 φύλλων 
 Βοηθητικός δίσκος (bypass) τουλάχιστον 50 φύλλων 
 Ποιότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 1200*1200 dpi 
 Μνήμη εκτυπωτή τουλάχιστον 1,5 GB 
 Επεξεργαστή τουλάχιστον στα 1 GHz 
 Συνδεσιμότητα, Ethernet 10/100/1000, USB και Wi-Fi 
 Ελληνικό μενού – οθόνη χρήσης 
 Εκτός από τον εργοστασιακό γραφίτη διάρκειας 2.600 σελίδων, να 

παραδοθεί και επιπλέον γραφίτης διάρκειας 15.000 σελίδων 
 

 Έγχρωμο εκτυπωτικό τεχνολογίας ψεκασμού 
 Μέγεθος πρωτοτύπου και αντιγράφου Α4 
 Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 33 σελ/λεπτό ασπρόμαυρες και 

15 σελ/λεπτό έγχρωμες 
 Δοχεία μελανιών τουλάχιστον 4 και χωρητικότητας 70 ml 
 Ανάλυση 5760*1440 dpi 
 Συνδεσιμότητα USB 
 Εκτός από τα εργοστασιακά μελάνια, να παραδοθεί και επιπλέον 1 

σειρά μελάνια χωρητικότητας 70 ml το κάθε ένα 
 

 Και στα 2 παραπάνω μηχανήματα θα πρέπει να δοθεί ο επίσημος 
αριθμός αντιγράφων αναλωσίμων που δίνει ο κατασκευαστής 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κάλυψης (5%). Θα έχει μεγάλο 
πλεονέκτημα το χαμηλότερο κόστος αντιγράφου 
(συμπεριλαμβανομένων γραφίτη – μελάνι – τύμπανα και ότι σχετικό 
αναλώσιμο) 

 Χρόνος παράδοσης προσφορών έως  Τετάρτη 06-09-2017 και ώρα 
15:00. 

 Παράδοση προσφορών εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο 
διοίκησης στο κλειστό γήπεδο Χίου Μιχάλων 7, ή στο φαξ 
2271026665 ή στο mail : promithies_np@chios.gov.gr. . 

 
                                                     Η Προϊσταμένη του Ν.Π. 
                                                         ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΕ 
      
 
 
 
 


