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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ στο ΚΗΜΔΗΣ 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας 

Πληροφορίες: Ευαγγελία Καραγεωργίου 

E-mail: karageor@uop.gr  

Τηλ.:2610 369419 

 

 
                                                                                                                                               

Αρ. Πρωτ.: 8254 

Πάτρα: 02/11/2021   

 

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΘΕΜΑ : «Προμήθεια πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών στην Πάτρα», εκτιμώμενου 

ποσού 18.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Το Τμήμα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, 

Έχοντας υπόψη : 

1) Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 

Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, 

2) Τον Ν. 4782/2021(Φ.Ε.Κ. 36/9-3-21), «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 

3) Το υπ΄ αριθμ. 7776/15-10-2021 αίτημα της υπηρεσίας μας με ΑΔΑΜ 

21REQ009371663 2021-10-15, που αφορά την «Προμήθεια πολυμηχανημάτων για τις 

ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της 

Σχολής Μηχανικών στην Πάτρα», 

4) Την αριθμ. 1/29-10-2021 Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

Συνεδρίαση 201η με ΑΔΑ: ΨΗΡΗ469Β7Δ-ΩΡ4, 

5) Το γεγονός ότι το ύψος της ανωτέρω δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού 

της πίστωσης, 

6) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 8183/1-1-2021, υπ’ αρίθμ. 371/2021 Απόφαση 

Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ: ΨΔ4Ε469Β7Δ, ΑΔΑΜ: 21REQ009449889 2021-11-01, 

 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά για την «Προμήθεια πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες 
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του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής 

Μηχανικών στην Πάτρα», και σύμφωνα με  τον παρακάτω πίνακα. 

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος. 

Η τιμή της δαπάνης «Προμήθεια πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών στην Πάτρα» 

ανέρχεται έως του ποσού των 15.161,29 €  ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 18.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και 

παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

Περιγραφή Τμχ 

Τιμή 

Μονάδας 

(με ΦΠΑ) 

Συνολική 

Τιμή 

(με ΦΠΑ) 

Έγχρωμο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Α3 

πολλαπλών λειτουργιών (φωτοαντιγραφικό, 

εκτυπωτής, σαρωτής, fax) με διασύνδεση 

Ethernet  

2 5.730 € 11.460 € 

Έγχρωμο  πολυμηχάνημα  Α4 πολλαπλών 

λειτουργιών (φωτοαντιγραφικό, εκτυπωτής, 

σαρωτής) με διασύνδεση Ethernet 

4 1.835 € 7.340 € 

Σύνολο     18.800 € 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Νικόλαος Βώρος, voros@uop.gr  

 

Η δαπάνη καλύπτεται από τον ΚΑΕ:7000-7100-7120,7124 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών 

μηχανημάτων» και 7000-7100-7120-7129 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου», 

(CPV 30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα οφσετ), του 

Τακτικού Προϋπολογισμού  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2021. 

 

Η ισχύς της/των προσφοράς/ων είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς. 

Η παράδοση των ειδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και δύο μήνες ήτοι εξήντα ημέρες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (οριστική παραλαβή). 

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές 

σε σφραγισμένο φάκελο (που θα αναγράφεται στο εξωτερικό του φακέλου ο τίτλος της 

προμήθειας) στην παρακάτω διεύθυνση:  

 

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας 

Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι 

Τ.Κ 26334, Πάτρα 
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Αρμόδια : Ευαγγελία Καραγεωργίου, τηλ. Επικοινωνίας: 2610 369419, e-mail: 

karageor@uop.gr     

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς/ων είναι η 11η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη 

και  ώρα 13:00.  

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 υποβάλλεται  από τους 

συμμετέχοντες : 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας ) όπου αναγράφει τα εξής: 

 

α. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα και επισυνάπτεται 

ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

β. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή μου δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016, και δεν έχω αθετήσει τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016  

γ. Δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγώ και 

δ. Λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

 

Επιπλέον υποβάλλονται :  

 

2. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

 

                                                                             Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα  

  

«Προμήθεια πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών στην Πάτρα» 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Τιμή με 

ΦΠΑ …. 

% 

Τιμή άνευ 

ΦΠΑ  ….% 

1        

2      

  ΣΥΝΟΛΑ    

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ Αριθμητικώς:  ………..€ 

Ολογράφως:   ………………………. Ευρώ 
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3. Τεχνική προσφορά με συμπληρωμένη τη στήλη απάντηση στους παρακάτω 

πίνακες: 

 

ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3  

(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΣΑΡΩΤΗΣ-ΦΑΞ)  ΤΕΜ.: ΔΥΟ (2) 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

A/A ΓΕΝΙΚΑ   

1 

Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι 

ανακατασκευασμένο και να έχει 

πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακής, 

τεχνολογίας , το τελευταίο μοντέλο της 

σειράς του. 

ΝΑΙ   

2 

Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική 

ικανότητα τουλάχιστον 70.000 

φωτοαντιγράφων. Η παραγωγική αυτή 

ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα 

τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

3 
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας 

(αντίγραφα/εκτυπώσεις) 

Α5-Α3  

τουλάχιστον 
  

4 Μέγεθος πρωτοτύπων 
Α5-Α3  

τουλάχιστον 
  

5 Ανάλυση αντιγραφής ≥ 600dpi   

6 

Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες 

τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) 

καθως και εργοστασιακή βάση στήριξης. 

ΝΑΙ   

7 Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass ≥ 80 φύλλων   

8 Βάρος χαρτιού ≥ 250gsm   

9 Πολλαπλά φωτοαντίγραφα Ιαν-99   

10 Ταχύτητα φωτοαντιγραφής 

≥ 20 έγχρωμα και 

20 ασπρόμαυρα 

αντίγραφα Α4 το 

λεπτό 

  

11 Χρόνος πρώτου αντιγράφου 

≤ 6 δευτερόλεπτα 

(ασπρόμαυρο) 
  

≤ 6 δευτερόλεπτα 

(έγχρωμο) 

12 

Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής 

όψης  με αυτόματη σάρωση και των δύο 

όψεων με ένα πέρασμα και φωτοαντιγραφή 

διπλής όψης. 

≥ 150 φύλλων   

13 Έγχρωμη Οθόνη Aφής ≥ 5 ιντσών   

14 
Να προσφέρεται με τη βάση στήριξης του 

ίδιου κατασκευαστή. 
ΝΑΙ   

15 
Κατανάλωση ενέργειας σε stand alone  

αντιγραφή 
≤ 60Watt   

  ΕΚΤΥΠΩΣΗ   

16 Έγχρωμος δικτυακός εκτυπωτής ΝΑΙ   

17 
Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplex 

unit) 
ΝΑΙ   
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ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3  

(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΣΑΡΩΤΗΣ-ΦΑΞ)  ΤΕΜ.: ΔΥΟ (2) 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

18 Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης Α4 

≥ 25 έγχρωμες και 

25 ασπρόμαυρες 

εκτυπώσεις Α4 το 

λεπτό 

  

19 Ανάλυση εκτύπωσης ≥4800x1200dpi   

20 Γλώσσες εκτύπωσης 
Τουλάχιστον 

PCL5/6 
  

21 Σύνδεση 

Τουλάχιστον 

Gigabit Ethernet 

10/100/1000 

  

22 Απευθείας εκτύπωση από USB stick ΝΑΙ   

  ΣΑΡΩΣΗ   

23 Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής ΝΑΙ   

24 
Ταχύτητα σάρωσης ασπρόμαυρο Α4 στην 

μονή και στην διπλή όψη 

≥ 50 ipm 

ασπρόμαυρα μονή 

όψη /100ipm στην 

διπλή όψη 

  

25 Ανάλυση σάρωσης ≥ 600dpi   

26 Λειτουργίες σάρωσης 

Τουλάχιστον Scan 

to folder/e-

mail/USB 

  

27 Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης TIFF, JPEG, PDF   

28 

Να δέχεται αναλώσιμα μελάνης με απόδοση 

τουλάχιστον 50.000 σελίδων για κάθε 

χρώμα (black, cyan, magenta, yellow) 

ΝΑΙ   

29 

Δωρεάν παροχή όλων των  απαραίτητων 

αναλωσίμων -εκτός χαρτιού- για την 

λειτουργία κάθε μηχανήματος    καθ’ ολη 

την διάρκεια της εγγύησης, όταν αυτά 

απαιτούνται,  για την παραγωγή   30.000 

έγχρωμων και 100.000 ασπρόμαυρων  

εκτυπώσεων   για κάθε μηχάνημα. 

≥ 50.000 σελ. 

έγχρωμες 

  
  

≥ 130.000 σελ. 

ασπρόμαυρες 

30 

Εγγύηση καλής λειτουργίας με ΔΩΡΕΑΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

≥ 5 έτη   

 

 

 

 
ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 

ΤΕΜΑΧΙΑ 4 (ΤΕΣΣΕΡΑ) 

 Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις 

Απάντηση 
Α/Α Περιγραφή 

Ελάχιστη 

Απαίτηση 

1 

Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι 

ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση 

CE. Να είναι ψηφιακής, τεχνολογίας , το 

τελευταίο μοντέλο της σειράς του. 

ΝΑΙ  

2 Έγχρωμη εκτύπωση Α4 ΝΑΙ  

3 Ανάλυση εκτύπωσης 4800 x 1200 dpi  
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ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 

ΤΕΜΑΧΙΑ 4 (ΤΕΣΣΕΡΑ) 

 Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις 

Απάντηση 
Α/Α Περιγραφή 

Ελάχιστη 

Απαίτηση 

4 Ταχύτητα Ασπρόμαυρης εκτύπωσης 
≥ 34 σελίδες / 

λεπτό 
 

5 Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωμη 
≥ 30 σελίδες / 

λεπτό 
 

6 Μέγιστος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης ≥ 45.000 σελίδες  

7 Μέγιστο βάρος χαρτιού εκτύπωσης ≥ 250 g/m²  

8 
Ελάχιστη χωρητικότητα εγκατεστημένων 

τροφοδοτών φύλλων χαρτιού 
≥ 300 φύλλα  

9 
Δυνατότητα χειρισμού φύλλων χαρτιού 

διαφορετικών μεγεθών 
ΝΑΙ  

10 

Εγκατεστημένες κασέτες τροφοδοσίας φύλλων 

χαρτιού Α4 με χωρητικότητα τουλάχιστον 250 

φύλλα 

1  

11 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ  

12 
Γλώσσες περιγραφής σελίδας PCL5c, PCL6, 

PostScript 3 
NAI  

13 

Λειτουργίες σάρωσης σε: 

- E-mail 

- FTP 

- Μορφή αρχείου δικτύου 

- Υπολογιστή 

- Συσκευή μνήμης USB 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

NAI 

 

14 Ανάλυση σάρωσης 1200x2400 dpi  

15 Automatic document feeder NAI  

16 Σάρωση διπλής όψης NAI  

17 Λειτουργίες αντιγραφής NAI  

18 Λειτουργίες Fax NAI  

19 Διασύνδεση USB NAI  

20 Διασύνδεση USB Ethernet NAI  

21 
Διασύνδεση Wireless LAN 

IEEE 802.11b/g/n 
NAI  

22 Δυνατότητα Mobile Printing NAI  

23 Απευθείας εκτύπωση από USB NAI  

24 

Δυνατότητα εξασφάλισης 

εμπιστευτικών εκτυπώσεων 

με ασφάλεια κωδικού PIN 

NAI  

25 Κατανάλωση ενέργειας (Printing) ≤ 30 W  

26 

Δωρεάν παροχή όλων των  απαραίτητων 

αναλωσίμων -εκτός χαρτιού- για την λειτουργία 

κάθε μηχανήματος    καθ’ όλη την διάρκεια της 

εγγύησης, όταν αυτά απαιτούνται, μέχρι 

συμπλήρωσης  συνολικού αριθμού εκτυπώσεων 

για κάθε μηχάνημα. 

≥ 15.000 σελ. 

έγχρωμες 

≥ 50.000 σελ. 

ασπρόμαυρες 

 

27 

Εγγύηση καλής λειτουργίας με ΔΩΡΕΑΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

≥ 5 έτη  
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Παραλαβή-Παράδοση 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σε χώρους του Πανεπιστημίου 

όπως παραγράφεται παραπάνω. Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης γίνεται με μέριμνα και 

έξοδα του αναδόχου. 

 

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να  του ανατεθεί η σύμβαση, πριν την ανάθεση 

πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα)στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό )  

 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών 

παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής  και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν 

οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΗΜΜΥ  

 

 

Νικόλαος Βώρος 

Καθηγητής 
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