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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 
 
Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 
120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονοµικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας 
ανακατασκευασµένου φωτοτυπικού µηχανήµατος για τις ανάγκες του 2ου Γυµνασίου Κηφισιάς, σύµφωνα µε την 
παρακάτω περιγραφή. 
 
Το εν λόγω φωτοτυπικό µηχάνηµα θα καλύψει πάγιες  ανάγκες του σχολείου  και πρέπει στα τεχνικά τους  
χαρακτηριστικά να περιλαµβάνουν  τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
- Φωτοτυπικό µηχάνηµα εκτύπωσης laser ( ανακατασκευασµένο) 
- Μονόχρωµο 
- Αναλώσιµο Toner  
- Ταχύτητα µονόχρωµης εκτύπωσης από 30σελίδες / λεπτό 
- Μέγεθος χαρτιού Α4,Α3,Α5 
- ∆ύο δίσκοι  ρυθµιζόµενου µεγέθους χωρητικότητας 500 φύλλων τουλάχιστον 
- Αυτόµατος  τροφοδότης 50 φύλλων τουλάχιστον  µε αυτόµατη αναστροφή 
- Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης – σάρωσης 600Χ600 dpi 
- Σµίκρυνση – µεγέθυνση, zoom (25%-400%) 
- ∆ικτυακός σαρωτής εκτυπωτής  
- ∆ίκτυο Ethernet 10base-T/100base-TX 
- FAX 
- Τροχήλατη µεταλλική βάση 
- Εγγύηση τουλάχιστον έτους 
 
Ο εξοπλισµός θα είναι επώνυµου κατασκευαστή και θα δίνετε γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών. Ο 
προµηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, µεταφοράς 
και παράδοσης των προς προµήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από 
υπαιτιότητά του στα υλικά και µέχρι την παράδοση. 
 

Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εγκεκριµένες προδιαγραφές. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 800,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη 
θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του ΦΗΧ. 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία 06/11/2018 (15.00)  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε 
να αποσταλούν ταχυδροµικώς, µέχρι την καταλυτική ηµεροµηνία στην διεύθυνση Εµµανουήλ Μπενάκη 3, 
Κηφισιά ΤΚ 145 61 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
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