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Θεσσαλονίκη,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

08-11-2021

Αριθμ. Πράξης: 80

_______________________________________

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
_________________________

Ταχ. Δ/νση
: Δικαστικό Μέγαρο
Τ. Κ.
: 540 12
Γραφείο
: 26 (ισόγειο)
Πληροφορίες : Συμεών Δεγερμεντζίδης
Τηλέφωνο
: 2313 311 396
Τηλ. και FAX : 2310 531436

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNERS)
ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/8-8 2016), όπως
ισχύει.
2)Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 16863/2021/02-11-2021 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.(Α.Δ.Α.:
ΨΙ8Μ46ΨΧΥΙ-ΡΥΝ ΑΔΑΜ:21REQ009483664), με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση
πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ(5.720,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),
για την προμήθεια δέκα (10) σαρωτών εγγράφων και ενός (1) πολυμηχανήματος.
3)Την άμεση ανάγκη προμήθειας δέκα (10) σαρωτών εγγράφων και ενός (1)
πολυμηχανήματος
για την
εύρυθμη λειτουργία
του
Πταισματοδικείου
Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι το Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης θα δέχεται οικονομοτεχνικές προσφορές σε
σφραγισμένο φάκελο, για την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) σαρωτών
εγγράφων και ενός (1) πολυμηχανήματος στα γραφεία του Πταισματοδικείου
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται
παρακάτω, μέχρι του συνολικού ποσού των πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ
(5.720,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
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Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2021, ημέρα
Τετάρτη και έως τις 12:00 ώρα μεσημβρινή, στο γραφείο 26 (Διοικητικό τμήμα) του
ισογείου του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης στο Δικαστικό Μέγαρο
Θεσσαλονίκης, μετά δε τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης θα παραδοθούν στα
αρμόδια όργανα προς αποσφράγιση.
Οι προσφορές θα αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10)
σαρωτών εγγράφων και ενός (1) πολυμηχανήματος
στα γραφεία του
Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, μέχρι του συνολικού εγκεκριμένου ποσού των
ευρώ (5.720,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει α) η τεχνική
προσφορά και β) η οικονομική προσφορά, σε ξεχωριστό φάκελο η κάθε μία και γ)
δήλωση αυτού που προσφέρει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της ανακοίνωσης καθώς και
-Ασφαλιστική ενημερότητα
-Φορολογική ενημερότητα
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ανάλογα με τη νομική του μορφή (άρθρο 73 του
Ν.4412/2016) με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 άρθ. 73
του Ν.4412/2016.
-Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΦΕΚ, από το οποίο να προκύπτει ποιος/ποιοι εκπροσωπούν
και δεσμεύουν την εταιρία ή έναρξη δραστηριότητας για ατομικές επιχειρήσεις.
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Τεχνική προσφορά», όπου θα
αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και θα υπάρχουν υποχρεωτικά
συμπληρωμένοι όλοι οι πίνακες των τεχνικών χαρακτηριστικών και δήλωση
παρεχόμενων εγγυήσεων για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων.
Προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσης, θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες και η μη συμμόρφωση των υποψηφίων αναδόχων με τις
απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά και
στους αναφερόμενους όρους στο κείμενο της παρούσης ανακοίνωσης θα
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τιμή για την προμήθεια και
τοποθέτηση δέκα (10) σαρωτών εγγράφων και ενός (1) πολυμηχανήματος στα
γραφεία του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίοι
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Επίσης η τιμή θα συμπεριλαμβάνει α) όλες τις επιβαρύνσεις (φόροι κ.λ.π.), οι
οποίες επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή και β) τις νόμιμες κρατήσεις
υπέρ τρίτων, κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή επί της συνολικής αξίας
του τιμολογίου (προτού συνυπολογιστεί ο ΦΠΑ.) Εφόσον από την οικονομική
προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Συνεπώς, θα πρέπει να διευκρινίζεται με σαφήνεια η
τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και η τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Για την επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα ληφθεί υπόψη το χαμηλότερο
συνολικό τίμημα.
Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης
και, ακολούθως, υποχρεούται να ολοκληρώσει έως την 30η Νοεμβρίου 2021 την
προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) σαρωτών εγγράφων και ενός (1)
πολυμηχανήματος στα γραφεία του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά από έλεγχο από την αρμόδια
επιτροπή για την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) σαρωτών εγγράφων και
ενός (1) πολυμηχανήματος στα γραφεία του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, με
την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, καθώς και την υποβολή των απαιτούμενων
δικαιολογητικών στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. προς έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η
πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί θα εκτελέσει όλες τις εργασίες με έμπειρο,
ασφαλισμένο και ειδικευμένο προσωπικό. Υποχρεούται δε για την απαρέγκλιτη
τήρηση των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου (άρθρο 68 παρ. 2 Ν. 3863/2010), καθώς επίσης και ό,τι
διαλαμβάνεται στο άρθρο 68 παρ.1 Ν.3863/2010 και ως ο νόμος ισχύει μαζί με τις
σχετικές εγκυκλίους.
Κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικότερα από τους όρους της
παρούσης, διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πταισματοδικείου
Θεσσαλονίκης, στο ΚΗΜΔΗΣ και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στους πίνακες ανακοινώσεων
του Βιοτεχνικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες στο Διοικητικό τμήμα του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, γρ.
26, ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου, Τηλ. 2313311396, e-mail: ptaismatodikeiothes@otenet.gr .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Α ́
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΤΗ (DOC FEED SCANNER)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Γενικά

1
1.1

Να αναφερθεί το μοντέλο

ΝΑΙ

1.2

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής

ΝΑΙ

1.3

Τύπος Σαρωτή

Document Feeder

Δυνατότητες σάρωσης

2
2.1

Οπτική Ανάλυση σάρωσης

2.2

Σάρωση μονής καν διπλής όψης (simplex &
duplex)

ΝΑΙ

2.3

Ταχύτητα σάρωσης (μονής)

≥ 30 ppm

2.4

Δυνατότητα έγχρωμης, γκρι και ασπρόμαυρης
σάρωσης

ΝΑΙ

2.5

Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης από Α8 έως
και Α4

ΝΑΙ

2.6

Scan File format

2.7

Color depth

≥ 24-bit

2.8

Υποστήριξη ελληνικών γραμματοσειρών

NAI

2.9

Χωρητικότητα τροφοδότη (σε Α4, 80 g/m2)

≥50

Jpeg, Multipage
PDF, Multipage Tiff

Θύρες Επικοινωνίας

3
3.1

USB > 2.0

NAI

Άλλα χαρακτηριστικά

4
4.1

≥600 X 600 dpi

Εργοστασιακή εγγύηση

≥ 1 έτους

Λογισμικό

5
5.1

Να προσφερθεί το αντίστοιχο λογισμικό
υποστήριξης και drivers για Windows
XP/VISTA/7/8/10, Linux.

5,2

Οδηγοί λειτουργίας (drivers)

5.3

Λογισμικό
Χαρακτήρων

5.4

Υποστηριζόμενες
γλώσσες
Λογισμικού Ελληνικά, Αγγλικά
Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων
και 2 χωρών μελών Ε.Ε.

Οπτικής

NAI

ISIS & TWAIN
Αναγνώρισης

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ

8

Οθόνη

8.1

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και
το μοντέλο

ΝΑΙ

8.2

Τεχνολογίας LED

ΝΑΙ

8.3

Μέγεθος

≥ 23’’

8.4

Μέγιστη ανάλυση

≥ 1.920 x 1.080

8.5

Φωτεινότητα

≥ 200 cd/m2

8.6

Λόγος αντίθεσης (τυπικός)

≥ 1000:1

8.7

Οριζόντια γωνία θέασης

≥ 170ο

8.8

Κάθετη γωνία θέασης

≥ 160ο

8.9

Χρόνος απόκρισης

≤ 5 ms

8.10

Θύρα VGA

NAI

8.11

8.12

8.13

8.14

Θύρα HDMI ή/και DVI ή/και Display
Port
Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τις
ακόλουθες πιστοποιήσεις: TCO
Displays 7.0 ή νεώτερο, Energy Star
6.0 ή νεώτερο, EPEAT, TUV/GS, TÜV
Low Blue Light Certified, TÜV Flicker
Free Certified
Να διαθέτει: Zero bright and dark
pixel faults, Subpixel faults according
to ISO9241-307 (Pixel fault class I). Ο
Προμηθευτής αναλαμβάνει την
υποχρέωση αντικατάστασης της
οθόνης που θα παρουσιάσει Zero
bright and dark pixel faults καθ’ όλη
τη διάρκεια της εγγύησής της.
Κάθε οθόνη θα συνοδεύεται
τουλάχιστον από ένα καλώδιο
ψηφιακής σύνδεσης της οθόνης (ένα
καλώδιο για έναν τουλάχιστον
ακροδέκτη ψηφιακής σύνδεσης),
μήκους τουλάχιστον 1,5 μέτρων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β1. Μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας Laser, καινούργιο, αμεταχείριστο,
όχι προϊόν ανακατασκευής και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της
παραγωγής του (Κατάσταση End of Life).

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Υποβολή σχετικής δήλωσης του κατασκευαστή.
Β2. Λειτουργίες μηχανήματος: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και
τηλεομοιοτυπία
Β3. Μέγεθος χαρτιού

NAI
Έως Α4

Β4. ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Β4.1. Ασπρόμαυρη εκτύπωση και αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.
Β4.2. Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)

ΝΑΙ
≥ 30ppm

Β4.3. Ανάλυση εκτύπωσης

≥ 600x600dpi

Β4.4. Γλώσσες περιγραφής σελίδας

τουλάχιστον
PCL5,
Postscript 3
(PS3)

Β5. ΣΑΡΩΣΗ
Β5.1. Τύπος σαρωτή: επίπεδος, ADF, σάρωση διπλής όψης
Β5.2. Ανάλυση σάρωσης
Β5.3. Ταχύτητα σάρωσης (Α4)

ΝΑΙ
≥ 600x600dpi
≥ 20ipm

Β5.4. Δυνατότητα σάρωσης σε e-mail, ftp, SMB

ΝΑΙ

Β5.5. Μορφή αρχείων σάρωσης: TIFF, JPEG, PDF

ΝΑΙ

B6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Β6.1. Ανάλυση αντιγραφής
Β6.2. Ταχύτητα αντιγραφής (Α4)

≥ 600x600dpi
≥ 30ppm

Β 7. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ
Β7.1. Ταχύτητα τηλεομοιοτυπίας 33,6 kbps

ΝΑΙ

Β7.2. Μνήμες αριθμών

≥ 50

Β 8. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β8.1. Μνήμη μηχανήματος
Β8.2. Μέγιστη μηνιαία παραγωγικότητα (Maximum Duty Cycle)

≥ 256ΜΒ
≥ 50.000
σελίδες/μήνα

Β8.3. Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη (ADF)

≥ 50 φύλλα

Β8.4. Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας

≥ 250 φύλλα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Β8.5. Σύστημα σμίκρυνσης μεγέθυνσης

25%- 400%
(βήμα 1%)

Β8.6. Συνδεσιμότητα

Λειτουργία για
USB, Ethernet
10/100/1000
& Fax

Β8.7. Συμβατότητα με Λειτουργικό σύστημα

Τουλάχιστον
Windows 7, με
δυνατότητα
υποστήριξης
παλιότερων
εκδόσεων
Windows (XP,
Vista)

Β8.8. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα
για τη λειτουργία του μηχανήματος καλώδια και παρελκόμενα.

ΝΑΙ

Β8.9. Να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις
συμμόρφωσης/βεβαιώσεις/πιστοποιητικά.
1. Σήμανση CE.

ΝΑΙ

2. Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS.
3. Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας Energy Star ή ισοδύναμο.
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Γ1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν τους οριζόμενους
από τον εκάστοτε φορέα υπαλλήλους στον τόπο εγκατάστασης του
μηχανήματος.
Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του
μηχανήματος, η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες
δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζομένων
δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ.
Γ2. Παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή όλων των οδηγών, των σχετικών
με το μηχάνημα λογισμικών καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων.
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Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ1. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή
υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των
συσκευών δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης
εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση
από το/στο χώρο της Υπηρεσίας.
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