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Αρ. Πρωτ.: 48106/24-11-2021 

 
Τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό για την προμήθεια πολυμηχανημάτων για διάφορα 

τμήματα του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 
 

Γενικά 

 Αποστολή προμήθειας το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση της 
σύμβασης - ανάληψης εργασιών από το Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 

 Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον ένα (1) έτος. 
 
Τεχνική Περιγραφή 
Οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οι ζητούμενες ποσότητες αναλύονται στον πίνακα που 
ακολουθεί (Πίνακας 1). 
 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ. 

1 Τεχνική 
Υπηρεσία, Γρ. 
Αποθήκης 
Υλικού 

Πολυμηχάνημα μονόχρωμο Α3 Laser  

Να είναι καινούριο, τεχνολογίας laser. Να διαθέτει μονόχρωμη 
ασπρόμαυρη εκτύπωση χαρτιού Α3 και να διαθέτει τις 
λειτουργίες Print/Copy/Scan/Fax. Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης 
και αντιγραφής τουλάχιστον 22 σελίδες/λεπτό και μηνιαίο κύκλο 
εργασίας τουλάχιστον 45.000 σελίδες. Να διαθέτει ανάλυση 
εκτύπωσης τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi και ανάλυση σάρωσης  
τουλάχιστον 600 x 600 dpi. Να περιλαμβάνει Αυτόματο 
Τροφοδότη (ADF) με χωρητικότητα τουλάχιστον 50 φύλλα. Να 
έχει δυνατότητα σάρωσης σε USB, σε email και σε δίκτυο. Να 
έχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης και 
σάρωση διπλής όψεως. Ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 1 
GB. Επιπλέον, να διαθέτει σύνδεση USB 2.0/ Ethernet (10/100 
Base-TX) και card reader. Να διαθέτει LCD οθόνη. Συμβατό με 
λειτουργικά συστήματα win (7, 8,1, 10, server 2008, server 
2012,), linux & MACOS. Το λογισμικό είτε να περιλαμβάνεται 
εντός συσκευασίας είτε να υπάρχει στη επίσημη ιστοσελίδα του 
κατασκευαστή. Να περιλαμβάνονται στην προμήθεια δύο (2) 
toner.  
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2 Σχολή 
Νοσηλευτικής, 
Γρ. 
Προμηθειών 
(2), Κοινωνική 
Υπηρεσία 

Πολυμηχάνημα μονόχρωμο Α4 Laser 

Να είναι καινούριο, τεχνολογίας laser. Να διαθέτει μονόχρωμη 
ασπρόμαυρη εκτύπωση χαρτιού Α4 και να διαθέτει τις 
λειτουργίες Print/Copy/Scan/Fax. Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης 
τουλάχιστον 30 σελίδες/λεπτό και μέγιστο μηνιαίο κύκλο 
εργασιών τουλάχιστον 10.000 σελίδες /μήνα. Να διαθέτει 
ανάλυση εκτύπωσης και αντιγραφής τουλάχιστον 600 x 600 dpi. 
Να περιλαμβάνει Αυτόματο Τροφοδότη (ADF). Να έχει 
δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης και σάρωση 
μονής όψεως. Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 
64 MB. Επιπλέον, σύνδεση USB 2.0/ Ethernet (10/100 Base-TX). 
Συμβατό με λειτουργικά συστήματα win (7, 8,1, 10, server 2008, 
server 2012,), linux & MACOS. Να διαθέτει LCD οθόνη. Να 
λειτουργεί με στάθμη θορύβου μικρότερη των 50 db. Το 
λογισμικό είτε να περιλαμβάνεται εντός συσκευασίας είτε να 
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υπάρχει στη επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Να 
περιλαμβάνονται στην προμήθεια δύο (2) toner. 

Πίνακας 1 

Προϋπολογισμός: 3.500€ (Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 


