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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την 

«Προμήθεια  scanner με δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης   » 
 

 

Παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την 

προμήθεια  scanner   , όπως  αυτά  διαμορφώθηκαν  με  βάση τις  ανάγκες των  K.Ε.Π   του  Δ. Βόλου. 

 

 

 

 

 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΣΑΡΩΤΗ SHEETFED NAI 
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ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 600 Χ 600 ΝΑΙ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1200 Χ 1200 (Interpolated) ΝΑΙ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΝΑΙ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
>=3000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΑΙ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
1-SIDE:40PPM                       

2-SIDED:20PPM 
NAI 

ΣΑΡΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 
>=50 ΦΥΛΛΑ ΝΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΗ USB, ETHERNET NAI 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINSOWS 10 , 8.1 , 8 , 7 NAI 

Εγγύηση >=3 έτη NAI 

 

 

 

 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α EΙΔΟΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

/ΜΟΝΑΔΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (24%) € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ  

(€) 

1     SCANNER 7 250,00 1.750,00 420,00 2.170,00 
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Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά : 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε 

όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται. 

 - Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

- Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους 

ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) 

τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών στο 

Τμήμα Προμηθειών πρίν την απόφαση ανάθεσης.  

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα , σε άριστη ποιότητα και 

λειτουργική κατάσταση και να πληρούν τις ως άνω περιγραφές.  

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ . 

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑΕ 70.7134.201 του προϋπολογισμού 

έτους 2020 του Δήμου Βόλου. 

 Η παράδοση των παραπάνω υλικών θα γίνει στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Διαφάνειας (Σωσιπάτρου & Βηθλεέμ –ΤΚ 38 446 Ν.Ιωνία Βόλου) , τα έξοδα της οποίας θα βαρύνει τον 

Ανάδοχο.  

Η παράδοση απαιτείται να γίνει άμεσα μετά την απόφαση ανάθεσης στο μειοδότη, ώστε να 

καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες του Δήμου. 

 Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν 

τις προσφορές τους στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας (Σωσιπάτρου & Βηθλεέμ 

–ΤΚ 38 446 Ν.Ιωνία Βόλου) έως την Τρίτη  28/04/2020  και ώρα 13:00, σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη 

στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερομένου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό 

πρωτοκόλλου της. 

 Ο Συντάξας 

Ο Αν/τής Προϊστάμενος 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας 

 

 

                              Καλαντζής Ηλίας 
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