;Υπόδειγμα 5
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
ΤΟΜΕΑΣ: ΣΑΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός ΕΓΧΡΩΜΟΥ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ με τα ακόλουθα ελάχιστα
χαρακτηριστικά:
Φωτοτύπιση
Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον 80.000 φωτοαντιγράφων.
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας, Μέγεθος πρωτοτύπων (αντίγραφα/εκτυπώσεις): Α5-Α3.
Ανάλυση αντιγραφής: ≥ 600dpi.
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας 500 φύλλων και δίσκο πλαϊνής τροφοδοσίας
Bypass.
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής: ≥ 20 έγχρωμα και 20 ασπρόμαυρα αντίγραφα Α4 το λεπτό.
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης με αυτόματη σάρωση και των δύο όψεων με ένα
πέρασμα και φωτοαντιγραφή διπλής όψης: ≥ 100 φύλλων.
Έγχρωμη Οθόνη Aφής: ≥ 7 ιντσών.
Εκτύπωση
Έγχρωμος δικτυακός εκτυπωτής: ΝΑΙ
Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplex unit): ΝΑΙ
Με μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης Α4: ≥ 20 έγχρωμες και 20 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις Α4 το λεπτό.
Με ανάλυση εκτύπωσης: ≥1200x1200dpi.
Γλώσσες εκτύπωσης: Τουλάχιστον PCL5/6, Αdobe Postscript3 γνησια.
Σύνδεση: Τουλάχιστον Gigabit Ethernet 10/100/1000,High Speed USB3, MOBILE printing ,Wi-Fi
και απευθείας εκτύπωση από USB stick.
Σάρωση
Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής με ταχύτητα σάρωσης ασπρόμαυρο Α4 στην μονή και στην διπλή
όψη: ≥ 50 ipm ασπρόμαυρα και έγχρωμα
Ανάλυση σάρωσης: ≥ 600dpi

Λειτουργίες σάρωσης: Τουλάχιστον Scan to folder/e-mail/USB
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης: TIFF, JPEG, PDF
Να συμπεριλαμβάνει (παράδοση με το μηχάνημα) αναλώσιμα μελάνης με απόδοση τουλάχιστον
15.000 σελίδων για κάθε χρώμα (black, cyan, magenta, yellow)
που θα χρησιμοποιηθεί στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Τομέας: ΣΑΕ,
Εργαστήριο: Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου
ΚΑΕ: 7124Α
Οικονομικός Υπεύθυνος/Αρμόδιος για Πληροφορίες:
Δημήτριος Τσιπιανίτης : ΕΔΙΠ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τηλ. 2610 996825
Email: dtsipianitis@ece.upatras.gr
Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών αναρτώνται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στην
αρχική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών/ανακοινώσεις.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 7 ημέρες (ημερολογιακές), από την ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα υποβάλλουν τις
Οικονομικών Υπηρεσιών

προσφορές τους στο e-mail της Δ/νσης

Τμ. Προϋπολογισμού (oikgen@upatras.gr) και στον τίτλο του

ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορούν οι προσφορές.

