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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο (1)
Φεθηαθνύ Πνιπιεηηνπξγηθνύ πζηήκαηνο – Φσηνηππηθνύ Μεραλήκαηνο
Πξνθήξπμε 1/2011/ΚΔΠΑ

ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ “Creating project pipeline for SME Development, financed by
EU Structural Funds”, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Δπξσπατθήο
Δδαθηθήο
πλεξγαζίαο
Διιάδα
–
Βνπιγαξία
2007-2013,
ην
νπνίν
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ
Δζληθνχο Πφξνπο.
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Μαξίλνπ Αληχπα 41
570 01 Θέξκε Θεζζαινλίθε
νο

Κηήξην Infoquest, 1 φξνθνο

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: 4.000,00€, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, πνπ ζα
ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ πιεξσκήο. Η πξνκήζεηα
πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ “Creating project pipeline for SME
Development, financed by EU Structural Funds” ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ
Δζληθνχο Πφξνπο (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γεληθή
Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο), ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα-Βνπιγαξία 2007-2013.
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Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/27-11-1995 ηεχρνο Α΄), «πεξί
δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ».
3. Σν Π.Γ. 118/07 «Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα», εθαξκνδφκελν
αλαινγηθά.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2860/2000 (ΦΔΚ Α’ 251/2000) «Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε
θαη έιεγρνο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
5. Σελ αξηζ. 35130/739-09.08.2010 απφθαζε «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ
άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ
αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ Α΄267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007–2013».
7. Σνλ Καλνληζκφ (EK) αξηζ. 1083/2006 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο 11εο Ινπιίνπ 2006
πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 θαη Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.
1828/2006 ηεο ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ
πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο.
8. Σν Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πλεξγαζίαο Διιάδα – Βνπιγαξία 2007-2013.

Δπξσπατθήο

Δδαθηθήο

9. Σελ αξηζ. 14023/ΔΤΘΤ 521/31.3.2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΤΠΑΤΓ) ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ
ζηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία».
10. Σελ απφ 14.03.2011 χκβαζε Δπηρνξήγεζεο κεηαμχ ηνπ Κέληξνπ
Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΚΔΠΑ) θαη ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα – Βνπιγαξία
2007-2013 (Subsidy Contract No. B1.32.04) θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ
Παξαξηήκαηνο απηήο (Approved Application Form).
11. Tελ αξηζ. 97 / 20-12-2011 Απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΔΠΑ, κε
ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο παξνχζαο.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Σε δηελέξγεηα Πξόρεηξνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ, κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο, γηα
ηελ «Πξνκήζεηα ελόο (1) Φεθηαθνύ Πνιπιεηηνπξγηθνύ
πζηήκαηνο – Φσηνηππηθνύ Μεραλήκαηνο», ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ηεο παξνχζαο.
Η ζπλνιηθή δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 4.000,00€, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζα θαιπθζεί απφ ην
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο.
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ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο αθνξά ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα ελόο (1) Φεθηαθνύ Πνιπιεηηνπξγηθνύ πζηήκαηνο – Φσηνηππηθνύ
Μεραλήκαηνο», θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ
ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
1) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, έρνπλ:
α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, πνπ
αζρνινχληαη κε ην ππφ πξνθήξπμε αληηθείκελν.
β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο
φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
γ) Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ.
Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή
κνξθή ,πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά.
2) Γελ γίλνληαη δεθηνί:
α) Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ή
Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ. ή Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ζπκβαηηθέο
ηνπο ππνρξεψζεηο.
β) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
γ) Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο
παξαπάλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπρφλ αληίζηνηρεο
θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή αλά πεξίπησζε.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ
πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ην αξγφηεξν
κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ 10-01-2012,
εκέξα Σξίηε θαη ψξα 14:30 ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξεκαηηθήο θαη
Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΚΔΠΑ), Μαξίλνπ Αληχπα 41, 57001 Θέξκε Θεζζαινλίθε.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο, ή απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ην ΚΔΠΑ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην
πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο, πνπ ζα απνζηαινχλ.
Χο απνδεηθηηθφ ηεο έγθαηξεο θαηάζεζεο ιακβάλεηαη κφλν ε εκεξνκελία
πξσηνθφιιεζεο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ ΚΔΠΑ θαη φρη ε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ ή ηνπ
απνδεηθηηθνχ ηαρπκεηαθνξάο. Οη ελδηαθεξφκελνη θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε
γηα ηελ έγθαηξε θαηάζεζε ηεο πξφηαζεο.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη.
Οη πξνθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο
πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΧΝΤΜΙΑ θαη ηε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ηνπ
Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο εμήο ελδείμεηο:
ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία)
ΦΟΡΔΑ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ: ΚΔΠΑ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 302 / 21-12-2011
ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ
(1) ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ –
ΦΧΣΟΣΤΠΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η γιψζζα θαη φια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ζα
ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ.
Δληφο ηνπ θαθέινπ ηεο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
1. Ζ Σερληθή – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
Οη ηηκέο αθνξνχλ ηελ θαζαξή αμία (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζε Δπξψ θαη
ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο. Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο ηηκέο
ζε Δπξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε Δπξψ πξνο μέλν λφκηζκα, ζα απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ
ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο, εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 12 κελψλ
ηνπιάρηζηνλ, θαζψο θαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη επίδεημε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην
πξνζσπηθφ ηνπ ΚΔΠΑ, πνπ ζα ππνδεηρζεί. Δπίζεο, ζηελ ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε. Πέξαλ ηεο ηηκήο, ζηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά ην πνζνζηφ
ηνπ Φ.Π.Α.
Η πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο
απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πιεξνί, θαη΄ ειάρηζηνλ, φιεο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ
αλαιχνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.
2.Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα.
Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο/ίδξπζεο
ΦΔΚ ζχζηαζεο θαη ΦΔΚ ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο, εθφζνλ πξφθεηηαη
γηα λνκηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ζρεηηθή
δεκνζίεπζε ή πηζηνπνηεηηθφ ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο γηα Ο.Δ. ή Δ.Δ.
θαη νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ηηο νπνίεο
πξνθχπηεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο.
Πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε
εξγαζηψλ, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.
Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δήισζεο έλαξμεο επαγγέικαηνο εθ’ φζνλ
πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν
εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη:
Α) φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη
ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ έιαβε γλψζε
θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα
Β) φηη ν πξνζθέξσλ δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ
Γεκνζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη από ΑΗΣΖΖ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ε
νπνία ζα ζπλνδεύεη ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο πξνζθνξάο θαη ζα βξίζθεηαη
ΔΚΣΟ απηνύ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ε επηρείξεζε ή νη επηρεηξήζεηο
(ζύκπξαμε), πνπ απαξηίδνπλ ην δηαγσληδόκελν θαη πνπ ππνβάιινπλ ηελ
πξνζθνξά. Ζ αίηεζε ζα ππνγξάθεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ
δηαγσληδόκελνπ (ή ζε πεξίπησζε ζύκπξαμεο από ηνπο λόκηκνπο
εθπξνζώπνπο).
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηελ εκέξα θαη ψξα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ (εθεμήο ε «Δπηηξνπή»). Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε
Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξέο θαη ζηνλ
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηέζεζαλ. Όιεο νη ζειίδεο ησλ πξνζθνξψλ
κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιείνληαη απφ ηελ
πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Η νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Παξεθθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
δηαγσληζκνχ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ, δελ είλαη
δεθηέο, εθηφο εάλ ζπλεπάγνληαη ζπλνιηθή απφδνζε θαη πξνδηαγξαθέο αλψηεξεο απφ
απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ-ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Η θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην ηε Γηνηθεηηθή
Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΠΑ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ.
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε πξνκήζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηνπ εγγξάθνπ αλαθνίλσζεο ηεο
θαηαθχξσζεο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Σφπνο παξάδνζεο: ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο
Αλάπηπμεο (ΚΔΠΑ), Μαξίλνπ Αληχπα 41, 570 01 Θέξκε, Θεζζαινλίθε.
Η παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε
(15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ο αλσηέξσ
ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ ΚΔΠΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηε ιήμε ησλ παξαπάλσ παξαηάζεσλ ζα θηλείηαη ε
δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΛΖΡΧΜΖ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζε Δπξψ κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή θαη έιεγρν ηνπ κεραλήκαηνο θαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
1. Σν ΚΔΠΑ, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα:
α. λα απνθαζίδεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ
β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πξνθήξπμεο
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.
ηελ πεξίπησζε απηή νη Πξνζθέξνληεο δελ δηαηεξνχλ θαη παξαηηνχληαη απφ
νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηνπ ΚΔΠΑ απφ ην ιφγν ηεο καηαίσζεο. Η
Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΠΑ ζα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο Πξνζθέξνληεο, πνπ
ηπρφλ ζα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο ηεο καηαίσζεο.
2. Δπί δηαθσλίαο, ε δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα, ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε Διιεληθή Ννκνζεζία. Δθαξκνζηέν δίθαην είλαη πάληνηε ην
Διιεληθφ θαη αξκφδηα νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σίηινο Έξγνπ: Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο Φεθηαθνχ Φσηνηππηθνχ
κεραλήκαηνο - Πνιπιεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο

Π1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
Α.

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο Φεθηαθνχ Πνιπιεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο Φσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο
(Φσηναληηγξαθηθφ, Δθηππσηήο Γηθηχνπ θαη
αξσηήο) ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Κ.Δ.Π.Α.),

Β.

Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο ρσξίο θφζηνο ζην
πιαίζην εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.

Π2. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΟΤ
ΔΡΓΟΤ
Σν πξνθεξπζζφκελν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Δδαθηθήο
πλεξγαζίαο Διιάδα Βνπιγαξία 2007-2013, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, ην πξνθεξπζζφκελν έξγν
ρξεκαηνδνηείηαη ζηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ έξγνπ κε ηίηιν: “Creating project
pipeline for SME Development, financed by EU Structural Funds”. Σν
πξνθεξπζζφκελν έξγν απνηειεί κηα δξάζε πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ
επξχηεξνπ απηνχ έξγνπ.

Π3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία
ελφο Φεθηαθνχ Πνιπιεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο (Φσηναληηγξαθηθφ, Δθηππσηήο
Γηθηχνπ θαη αξσηήο) ζηελ έδξα ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξεκαηηθήο & Πνιηηηζηηθήο
Αλάπηπμεο (Κ.Δ.Π.Α.).
Δπίζεο ε παξνρή δσξεάλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο ζην
πιαίζην εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ απφ ηελ
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν έξγν πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξνρή επί ηφπνπ δσξεάλ
βαζηθήο εθπαίδεπζεο – επίδεημεο, ζε νκάδα ηξηψλ ζηειερψλ ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Κ.Δ.Π.Α.), ζρεηηθά κε ηνλ
ρεηξηζκφ θαη ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο.
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνηείλνπλ
ηερληθέο ιχζεηο πνπ πιεξνχλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο, ελψ
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παξάιιεια, έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ ηερληθέο ιχζεηο, πνπ πιεξνχλ
αλψηεξεο πξνδηαγξαθέο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.

Π4. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
Π.4.1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΗΓΟ ΤΣΖΜΑΣΟ : Φεθηαθφ Πνιπιεηηνπξγηθφ χζηεκα – Φσηνηππηθφ
Μεράλεκα κε ιεηηνπξγίεο Φσηναληηγξαθηθνχ, Δθηππσηή Γηθηχνπ θαη αξσηή.
ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ:
Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην, φρη κεηαρεηξηζκέλν ή απφ
αλαθαηαζθεπή, σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ (ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
δεηήζεη απνδεηθηηθά έγγξαθα φπσο πρ. Παξαζηαηηθά εηζαγσγήο ή
εξγνζηαζίνπ).
Π.4.2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη΄ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
Π.4.2.1. ΓΔΝΗΚΔ
ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ

ΣΔΥΝΗΚΔ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ,

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ

ΚΑΗ

1. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ςεθηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ
κε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο:
Φεθηαθνχ θσηναληηγξαθηθνχ, δηπιήο φςεο, Α3
Δθηππσηή δηθηχνπ, δηπιήο φςεο, Α3
αξσηήο Α3
Φεθηαθφ FAX
2. Σαρχηεηα αληηγξαθήο/εθηχπσζεο:
Σνπιάρηζηνλ 30 ζει. Α4 αλά ιεπηφ αζπξφκαπξεο
Υξφλνο εθηχπσζεο 1νπ αληηγξάθνπ κηθξφηεξνο ησλ 10 sec γηα ηελ
αζπξφκαπξε εθηχπσζε ζηελ ιεηηνπξγία θσηναληηγξαθηθνχ.
Υξφλνο δεκηνπξγίαο πξψηεο ζειίδαο ζηελ ιεηηνπξγία εθηππσηή: 20 sec
γηα ηελ αζπξφκαπξε εθηχπσζε.
3. Υσξεηηθφηεηα κνλάδσλ απνζήθεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
Μλήκε ζπζηήκαηνο: 512 ΜΒ RAM ηνπιάρηζηνλ (πξνηηκεηέν κεγαιχηεξν)
θαη
θιεξφο δίζθνο 40 GB ηνπιάρηζηνλ.
4. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχξα δηθηχνπ Ethernet 10/100 BaseT.
5. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απηφκαην ηξνθνδφηε πξσηφηππσλ δηπιήο
φςεο, ρσξεηηθφηεηαο 100 θχιισλ ηνπιάρηζηνλ. Η δπλαηφηεηα δηπιήο αλάγλσζεο
ζα πξνηηκεζεί.
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6. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα απηφκαηε εθηχπσζε δηπιήο φςεο, ρσξίο ηε
κεζνιάβεζε ελδηάκεζνπ δίζθνπ.
7. Να δηαζέηεη δίζθνπο ηξνθνδνζίαο ραξηηνχ αληηγξαθήο/εθηχπσζεο κε ηα εμήο
ραξαθηεξηζηηθά:
Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ (3)
δηαθνξεηηθέο πεγέο ηξνθνδνζίαο ραξηηνχ εθηφο ηνπ By-Pass,
ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 2.000 θχιια. Αλαιπηηθφηεξα:
Γίζθνο Νν 1: 500 θχιισλ ηνπιάρηζηνλ, πιήξσο ξπζκηδφκελνο
γηα κεγέζε A5–A3 θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα κεγέζε
Γίζθνο Νν 2: 500 θχιισλ , πιήξσο ξπζκηδφκελνο γηα κεγέζε
A5–A3 θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα κεγέζε
Γίζθνο Νν 3: ηνπιάρηζηνλ 1500 θχιισλ, πιήξσο ξπζκηδφκελνο
γηα κεγέζε Α4 ή παξαπάλσ
By Pass : 50 θχιισλ ηνπιάρηζηνλ, πιήξσο ξπζκηδφκελνο γηα
κεγέζε A5 – A3 θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα κεγέζε
Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο
δηαρείξηζεο ησλ δίζθσλ φπσο απηφκαηε αλαγλψξηζε κεγέζνπο
ραξηηνχ κε ην νπνίν θνξηψζεθαλ (ρσξίο ρεηξνθίλεηε ξχζκηζε) ,
απηφκαηε ελαιιαγή δίζθσλ, ξπζκηδφκελεο πξνηεξαηφηεηεο δίζθσλ,
θιπ.
8.

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εθηππψλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη
ραξηηά αληηγξαθήο κε βάξε:
Απφ 60 έσο 128 g/m2 ηνπιάρηζηνλ θαη απφ ηνπο 2 δίζθνπο θαη
Απφ 60 έσο 215 g/m2 ή θαιχηεξν απφ ην Bypass

9. Θα πξνηηκεζεί αλ ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα δηαζέηεη ζειηδνπνηεηή θαη
ζχξξαςε.
10. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εθηππψλεη πνιιαπιά αληίγξαθα :
1-999 ηνπιάρηζηνλ.
11. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηπγράλεη αλάιπζε εθηχπσζεο
ζηε θσηναληηγξαθή: 600 x 600 dpi ή θαιχηεξν
12. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηπγράλεη αλάιπζε εθηχπσζεο
ζηελ εθηχπσζε: 600 x 600 dpi x 4 dpi ή θαιχηεξν
13. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ζκίθξπλζεο – κεγέζπλζεο: 25-400%, κε βήκαηα ηνπ
1%, κε αλακνξθηθή εζηίαζε (ZOOM)
14. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη
Παξαγσγηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 50.000 ει.

λα

έρεη

Μέγηζηε

Μεληαία

15. Μέγηζηε θαηαλάισζε ηζρχνο ζηελ θαηάζηαζε Power Save Mode: 3W.
16. Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εχρξεζηε νζφλε αθήο.
17. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ην 80% ησλ εξγαζηψλ θσηναληηγξαθήο ελφο
κέζνπ ρξήζηε δειαδή ζπξξαθή/ δηάηξεζε/ ζειηδνπνίεζε, δηπιή φςε,
ζκίθξπλζε/κεγέζπλζε, επηινγή ραξηηνχ, αληηγξαθή ηαπηφηεηαο, λα είλαη
πξνζβάζηκεο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο νζφλεο.
18. Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα, λα δηαζέηεη εηδηθφ δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα κε φια
ηα κελχκαηα, ην νπνίν λα θαζνδεγεί κέζσ ηεο νζφλεο αθήο ην ρξήζηε βήκα –
βήκα (ηφζν κε νδεγίεο ζε κνξθή θεηκέλνπ φζν θαη ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ κε
εηθφλεο πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα επέκβεη ν
ρξήζηεο) γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε ζθάικαηνο πξνθχςεη. Σα κελχκαηα ηνπ
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δηαγλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, λα
θαιχπηνπλ ηα εμήο:
Οδεγίεο απνθαηάζηαζεο εκπινθψλ ραξηηνχ, θαζψο θαη βιαβψλ
πνπ δελ απαηηνχλ ηελ επέκβαζε ηερληθνχ,
Οδεγίεο αληηθαηάζηαζεο νπνηνπδήπνηε αλαισζίκνπ,
Οπξέο εξγαζηψλ,
Καηάζηαζε αλαισζίκσλ – ρξφλνο δσήο, δηαζεζηκφηεηα ηφζν ζε
πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφλ (%), φζν θαη ζε ππνιεηπφκελεο εκέξεο
ιεηηνπξγίαο,
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ κεραλή (π.ρ. εηξηαθφο αξηζκφο, ηειέθσλα
γηα ιήςε ππνζηήξημεο (πρ. ππεξεζίεο ηερληθήο εμππεξέηεζεο &
παξαγγειηψλ
αλαισζίκσλ,
ππνζηήξημε
δηακφξθσζεο
ζπζηήκαηνο θηι.).
Π.4.2.2. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΠΟΤΣΖΜΑΣΟ ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΓΗΚΣΤΟΤ
1. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο γιψζζεο ή πξφηππα:
PDF, πξνζνκνίσζε PCL5, ή PCL6, HP-GL2 κε πιήξε ζπκβαηφηεηα κε φια ηα
γλσζηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows, Macintosh, Linux) θαη πξσηφθνιια
δηθηχσλ. Πξναηξεηηθά λα ππνζηεξίδεηαη ε PostScript3.
2. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ ινγηζκηθφ ην νπνίν λα
επηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ δηθηπαθψλ εθηππσηψλ
ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ αζρέησο θαηαζθεπαζηή.
3. Να δηαζέηεη εχρξεζηνπο ακθίδξνκνπο driver εθηχπσζεο θαη ζηα ειιεληθά,
ψζηε ν θάζε ρξήζηεο λα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
κεραλήκαηνο (δίζθνη ραξηηνχ, αλαιψζηκα, δηαζεζηκφηεηα) αιιά θαη γηα ηελ
πνξεία ησλ εθηππψζεσλ ηνπ (εθηχπσζε, ζε αλακνλή, δεζκεπκέλε ιφγσ
έιιεηςεο πφξσλ θηι.),
Π.4.2.3. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΠΟΤΣΖΜΑΣΟ ΑΡΧΣΖ
1. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηαρχηεηα ζάξσζεο κεγαιχηεξε
ησλ 50 ζειίδσλ Α4/ιεπηφ ηφζν ζε αζπξφκαπξε φζν θαη ζε έγρξσκε ζάξσζε.
2. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα εμφδνπ ζε
αξρεία φισλ ησλ εμήο ηχπσλ: XPS, PDF, PDF-Α, TIFF / JPEG, Searchable
PDF
3. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ζάξσζε ζε e-mail θαη
ζε Folder (Scan to SMB).
Π.4.2.4. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΠΟΤΣΖΜΑΣΟ FAX
1. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη FAX κε θχθισκα PSTN
2. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηαρχηεηα FAX 33.6 Kbps
3. Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηα γλσζηά πξφηππα
ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax.

Π5. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέζεη φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο γηα ηελ
παξνρή δσξεάλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ζην πιαίζην εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ. Δηδηθφηεξα:
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Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε εγγχεζε
θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο,
ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη δσξεάλ ηηο επηζθέςεηο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ
ηερληθνχ, ηα αληαιιαθηηθά θαη ηπρφλ έμνδα κεηαθνξάο ηνπ κεραλήκαηνο πξνο
επηζθεπή.
Σν service ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο κε έδξα ηε
Θεζζαινλίθε θαη κε ρξφλν αληαπφθξηζεο φρη κεγαιχηεξν ησλ 8 εξγάζηκσλ
σξψλ.

Π6. ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΡΖΣΧΝ
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξάζρεη δσξεάλ ππεξεζίεο επίδεημεο θαη βαζηθήο
εθπαίδεπζεο ζε νκάδα ηξηψλ ζηειερψλ ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξεκαηηθήο & Πνιηηηζηηθήο
Αλάπηπμεο (Κ.Δ.Π.Α.), ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκφ θαη ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ
ζπζηήκαηνο

Π7. ΑΛΛΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
ΑΝΑΓΟΥΧΝ
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηηο αθφινπζεο
απαηηήζεηο:
Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά, ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο
ζηελ έδξα ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξεκαηηθήο & Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο
(Κ.Δ.Π.Α.), ηελ ιεηηνπξγηθή έληαμή ηνπ ζην πθηζηάκελν ηνπηθφ δίθηπν, θαζψο
θαη ηελ ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ.
Tν Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο & Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (Κ.Δ.Π.Α.) δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα δεηήζεη επίδεημε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ απφ
ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο πξηλ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Όιεο νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πξσηφηππα ηερληθά
θπιιάδηα (πξνζπέθηνπο) ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ
επαιήζεπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ζηηο απαηηνχκελεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Tν Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο & Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (Κ.Δ.Π.Α.) δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα δηαζηαπξψζεη ηηο απαληήζεηο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ σο
πξνο ηελ νξζφηεηα θαη ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
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