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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 1Ο 

ΕΠΑ.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»  και συγκεκριμένα ποσού 2170 € (δυο χιλ. εκατόν 

εβδομήντα ευρώ) με ΦΠΑ 24%  . 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω Προμήθεια 

ενός φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών του 1ου ΕΠΑ.Λ. 

Σαλαμίνας μέχρι την 1/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στην 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. 

Για περεταίρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στο τηλέφωνο  213 2027 395. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του 

Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε την 

αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει τα παραπάνω αναγραφόμενα, 

όπως και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚA: 

 

 

 

Paper Size A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Custom size: 139.7×182.0mm to 

297.0×431.8mm 

 

 
 Ταχύτητα (ISO) 25ppm 

 Τροχήλατο 

 Τεχνολογία laser 

 Σύνδεση Δικτύου Εthernet 

 Σάρωση διπλής όψης 

 Ασύρματη σύνδεση wireless 
 Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση 

 Έγχρωμη οθόνη αφής WVGA≤7” 

 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 

 Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi, USB  

 Μέγιστη χωρητικότητα ≤ 2000 φύλλα 

 Ανάλυση 1200×1200 άρι 

 Χρώμα monoe 

 Σκληρός δίσκος 320 GB 

 Διπλού πυρήνα/μνήμη 2GB 

 Εγγύηση ≥ 1 χρόνο 

 

 

 

1. Λοιπά 

 

Για όσα αντικείμενα ισχύει απαρέγκλιτα ότι : 

 

 Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής με 

μακρά παράδοση στο χώρο. 

 Θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE & συμπληρωματική 

πιστοποίηση ΕΛΟΤ, EVEC ή VDE ή CEVELEC ή άλλου 

αναγνωρισμένου φορέα. 

 Θα ανταποκρίνεται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές Νόρμες. 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 

την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση για να καλυφτούν οι έκτακτες 

ανάγκες του Δήμου Σαλαμίνας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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