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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 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 ενός έγχρωµου εκτυπωτή
για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Νηπιαγωγείου Εκάλης, µετά από αίτηµα της Προϊσταµένης του σχολείου, σύµφωνα µε την
παρακάτω περιγραφή.
Η παρούσα αναφέρεται στην προµήθεια ενός έγχρωµου εκτυπωτή για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Νηπιαγωγείου Εκάλης
σύµφωνα και µε το έγγραφο της ∆/νσης του σχολείου. Ο εξοπλισµός θα καλύψει πάγιες ανάγκες του σχολείου και πρέπει
στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα σύµφωνα µε το τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών για την προµήθεια εξοπλισµού των δοµών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και τα
αιτήµατα των σχολείων :
Προµήθεια ενός εκτυπωτή για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου Εκάλης µε τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά :
• Έγχρωµη εκτύπωση
NAI
• Τεχνολογία εκτύπωσης: laser ή led ή inkjet, µε τέσσερα
τουλάχιστον ανεξάρτητα µελάνια ή toner εκτύπωσης
NAI
• Μέγιστος µηνιαίος κύκλος εργασιών
τουλάχιστον 8.000σελ/µήνα.
• Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης) αυτόµατη
NAI
• Ανάλυση εκτύπωσης
> 600Χ600 dpi
• Συνδεσιµότητα:
Τουλάχιστον 1 Χ USB, 1 X ενσωµατωµένη
θύρα δικτύου Ethernet 10/100
• Μνήµη
> 128 MB
• Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4 µαύρο)
> 20 σελίδες / λεπτό
• Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού
100 φύλλα Α4
• Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού
50 φύλλα Α4
• Να συµπεριλαµβάνονται τονερ ή µελάνια όλων των χρωµάτων
του κατασκευαστή
ΝΑΙ
• Συµβατότητα µε τουλάχιστον ένα από τα προσφερόµενα ΛΣ
του ηλεκτρονικού υπολογιστή
ΝΑΙ
• Να παρέχεται καλώδιο δικτύου UTP cat5e ή cat6e
> 10 µέτρων
• Να παρέχεται καλώδιο USB σύνδεσης
> 3 µέτρων
Ο εξοπλισµός θα είναι αµεταχείριστος, 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, αναγνωρισµένων εργοστασίων που έχουν καλή φήµη στην Ελληνική
αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριµένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εµπορίου.
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 200,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
Καταλυτική ηµεροµηνία 26/03/2021 (ώρα 15:00)
Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) και θα
παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ή θα αποστέλλονται ταχυδροµικώς θα είναι σε συστηµένο φάκελο και
θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σταλεί στην καταλυτική ηµεροµηνία. Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193
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