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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΣΕΡΡΕΣ, 24-9-2018                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 456389(3842)                        

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ    

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                           

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση :∆ιοικητήριο          
Ταχ. Κωδ.  : 62110                                                                               
Πληροφορίες: Χαριζάνου Ελένη 

Τηλ: 2321350362  
Fax: 2321350458 
Εmail : xarizanou@serres.pkm.gov.gr 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας 

πέντε (5) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, CPV 30121200-5, Κωδ. NUTS:EL526» 

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 των αποφ. µε αρ. 81320+77909 (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016) 
«Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  Περιφέρειας Kεντρικής  
Μακεδονίας». 
3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών» 
4) Τις διατάξεις του  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης 
και Εποπτείας». 
5) Την υπ΄ αριθ. 30110 385/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β/10-2-2017)  απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7) Το µε αρ. πρωτ. 402232/1510/14-8-2018 πρωτογενές αίτηµα του Τµ. ∆ιαφάνειας & 
Υποστήριξης Συστηµάτων της Π.Ε. Σερρών µε Α∆ΑΜ:18REQ003590280. 
8) Την αρ. 2123/4-9-2018 Α∆Α:Ψ7027ΛΛ-3ΡΡ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. µε 
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης.  
9) Την µε αρ. πρωτ. 458587(3874)/19-9-2018 απόφαση ανάληψης που καταχωρήθηκε µε α/α 3203 
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της ΠΚΜ Α∆Α:6ΞΝΝ7ΛΛ-7ΓΥ Α∆ΑΜ:18REQ003709950. 
10) Την µε αρ. 2496/5-12-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΚΜ µε Α∆Α:7Χ6∆7ΛΛ-
ΤΨ9 που αφορά την ανάδειξη µελών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. 
Σερρών. 
 

Ανακοινώνει 
 

   Ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρ.118 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», µε κατάθεση 
σφραγισµένων προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια πέντε (5) φωτοτυπικών µηχανηµάτων 

δυναµικότητας 30 σελ./λεπτό, συµπεριλαµβανοµένων των αναλωσίµων τους (drum, toner, 

developer) για τις πρώτες 140.000 σελίδες, για τις ανάγκες της ∆/νσης Ανάπτυξης, της 
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Υποδ/νσης Τ.Ε., της ∆.Α.Ο.Κ., της ∆/νσης Μεταφ.& Επικ, & της ∆/νσης Υγείας & Κοιν. 
Μέριµνας, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 14.100,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  
    Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Χαρακτηριστικά 

Μέθοδος εκτύπωσης 
Μονόχρωµη µε 
Λέιζερ 

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής 
(Α4)[σελ./λεπτό] 

>=30  

Ανάλυση εκτύπωσης οπτική [dpi] 1200 x 1200 

Ανάλυση Αντιγραφής [dpi] 600 x 600 

Εκτύπωση ∆ιπλής Όψης ΝΑΙ 

Αυτόµατος Τροφοδότης ∆ιπλής 
Όψεως (DADF) 

NAI 

Φωτοαντιγραφή/Σάρωση/∆ικτυακή 
εκτύπωση 

ΝΑΙ 

Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου 
[δευτ.] 

<=5.5 

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α3) 
[σελ./λεπτό] 

>=15 

Βάρη Χαρτιού του βοηθητικού 
δίσκου τροφοδοσίας (DADF) 

Μονή όψη: 37 έως 
128 γρ./µ.² 
∆ιπλή όψη 50 έως 
128 γρ./µ.² 

Κλίµακα Zoom 25-400% 

Standard Πήγες Τροφοδοσίας  
2 κασέτες 
>=500φύλλων 
έκαστη 

Βάρη Χαρτιού από συρτάρι 
[γρ./µ2]  

64 έως 90 

Χωρητικότητα χαρτιού από 
βοηθητικό ∆ίσκο Τροφοδοσίας 
(bypass) 

100 φύλλα Α4  

Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων  Α3 

Τύπος Σύνδεσης  Ethernet 
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Συµβατότητα µε TWAIN driver   Ναι 

Προορισµοί Αποστολής Scan to 
email: 

 

E-mail Ναι 

I-fax Ναι 

Συνδεσιµότητα   

Συµβατά Λειτουργικά Συστήµατα   

Win 2000,XP, Win 
7, Server 
2003,Vista, Server 
2008 

Θύρα ∆ικτύου  Std Ethernet  

Τροχήλατη Βάση  ΝΑΙ 

Τύπος  10/100BaseTX 

 

    Οι προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις παραπάνω προδιαγραφές επί ποινής 
αποκλεισµού. Τα δωρεάν αναλώσιµα που θα προσφερθούν µαζί µε τα φωτοαντιγραφικά 
υπολογίζονται µε βάση τα διαστήµατα αλλαγής που προβλέπει ο κατασκευαστής του 

µηχανήµατος και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτονται οι 140.000 πρώτες σελίδες. 
 

   Το κόστος έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των 11.370,97 € µη συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ (14.100,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%). Σχετική απόφαση ανάληψης αρ. 
458587(3874)/19-9-2018 που καταχωρήθηκε µε α/α 3203 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της 
ΠΚΜ Α∆Α:6ΞΝΝ7ΛΛ-7ΓΥ Α∆ΑΜ:18REQ003709950.  

   Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισµένος και να φέρει την επωνυµία και τη 
διεύθυνση του υποψηφίου, την ένδειξη «προσφορά  για την προµήθεια (5) φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 456389(3842)/24-9-
2018» καθώς και να περιλαµβάνει δύο υποφακέλους  µε την ένδειξη «δικαιολογητικά» και 
«οικονοµική προσφορά» αντίστοιχα.  
 
   Οι ενδιαφερόµενοι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού 
στον υποφάκελο «δικαιολογητικά»  τα εξής: 

1. Prospect ή φυλλάδιο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά - προδιαγραφές. Ο πίνακας που ακολουθεί 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υπόδειγµα τεχνικής προσφοράς για τα προς προµήθεια είδη. 
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/1986 ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς 
του δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
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επαγγελµατικής του δραστηριότητας, είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος, είναι 
εγγεγραµένος στο οικείο Επιµελητήριο, δεν τελεί υπό πτώχευση ή εξυγίανση ή ειδική εκκαθάριση 
ή αναγκαστική διαχείριση (ή άλλες καταστάσεις του αρ. 73 παρ. 4 περ. β) και ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 

Σηµείωση: Τα αποδεικτικά της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης (ποινικό µητρώο -σε περίπτωση 

εταιρίας όπως παρακάτω-, ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα, πιστοποιητικό 

Επιµελητηρίου, πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης και λοιπών καταστάσεων του αρ. 73 παρ. 4 περ. 

β καθώς και νοµιµοποιητικά στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης), θα προσκοµιστούν µόνο από 

τον µειοδότη, πριν την ανακοίνωση απόφασης ανάθεσης και πριν την υπογραφή της Σύµβασης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

Για τα νοµικά πρόσωπα επιπλέον απαιτείται απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους διαχειριστές 
σε περίπτωση ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ και για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση ΑΕ. 
 

   Οι φάκελοι προσφορών µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στα γραφεία 
του Τµήµατος Προµηθειών, Κ. Καραµανλή 36, 2ος όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350362, 
µέχρι και την ∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 ώρα 2:30 µ.µ. και θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία 
του Τµ. Προµηθειών στο ∆ιοικητηρίο, την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:00 π.µ. ενώπιον 
της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (5) 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Χαρακτηριστικά 
Συµµόρφωση 

Προσφέροντος 

Αναφορά στην οποία 

επιβεβαιώνεται η 

συµµόρφωση 

Μέθοδος εκτύπωσης 
Μονόχρωµη µε 
Λέιζερ 

  

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής 
(Α4)[σελ./λεπτό] 

>=30    

Ανάλυση εκτύπωσης οπτική [dpi] 1200 x 1200   

Ανάλυση Αντιγραφής [dpi] 600 x 600   

Εκτύπωση ∆ιπλής Όψης ΝΑΙ   

Αυτόµατος Τροφοδότης ∆ιπλής 
Όψεως (DADF) 

NAI   

Φωτοαντιγραφή/Σάρωση/∆ικτυακή 
εκτύπωση 

ΝΑΙ   

Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου 
[δευτ.] 

<=5.5   

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α3) 
[σελ./λεπτό] 

>=15   

Βάρη Χαρτιού του βοηθητικού 
δίσκου τροφοδοσίας (DADF) 

Μονή όψη: 37 έως 
128 γρ./µ.² 
∆ιπλή όψη 50 έως 
128 γρ./µ.² 

  

Κλίµακα Zoom 25-400%   

Standard Πήγες Τροφοδοσίας  
2 κασέτες 
>=500φύλλων 
έκαστη 

  

Βάρη Χαρτιού από συρτάρι 
[γρ./µ2]  

64 έως 90   

Χωρητικότητα χαρτιού από 
βοηθητικό ∆ίσκο Τροφοδοσίας 
(bypass) 

100 φύλλα Α4    

Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων  Α3   

Τύπος Σύνδεσης  Ethernet   
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Συµβατότητα µε TWAIN driver   Ναι   

Προορισµοί Αποστολής Scan to 
email: 

   

E-mail Ναι   

I-fax Ναι   

Συνδεσιµότητα     

Συµβατά Λειτουργικά Συστήµατα   

Win 2000,XP, Win 
7, Server 
2003,Vista, Server 
2008 

  

Θύρα ∆ικτύου  Std Ethernet    

Τροχήλατη Βάση  ΝΑΙ   

Τύπος  10/100BaseTX   

 
 
Σηµείωση: Η προµήθεια αφορά (5) φωτοτυπικά µηχανήµατα δυναµικότητας 30 σελ./λεπτό, 

συµπεριλαµβανοµένων των αναλωσίµων τους (drum, toner, developer) για τις πρώτες 140.000 

σελίδες και δε γίνεται δεκτή προσφορά για µέρος των προς προµήθεια ειδών. 
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   Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων & στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr 

                       Ο Αν. Πρ. της Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων 
                                                                                            Της Π.Ε. Σερρών 
                                                                                                    κ.α.α. 
 
 
 
                                 Φωτιάδου-Βλαχογιάννη Λαµπρινή                                                   
 
 


