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ανάθεσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.48/2012

Θέρμη 10-02-2012
προμήθειας

και

δέσμευση

διάθεσης

Ο Πρόεδρος

της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2.
3.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα
5. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄)
7. Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
8. Την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης λειτουργίας του ταμείου της Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης.
9. Την ανάγκη για εγκυρότερη, χωρίς λάθη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών,
κατά την εξόφληση των λογαριασμών και ειδικά κατά την περίοδο λήξης τους όπου
παρουσιάζεται μεγάλος φόρτος εργασίας
10. Την εξοικονόμηση πόρων, λόγω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού Α4, το οποίο
χρησιμοποιούνταν για την έκδοση αποδείξεων είσπραξης.
11. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
12. Την προηγούμενη με αριθμό 40/2012 απόφασή μας.

Αποφασίζει
1. Τη ανάθεση της προμήθειας ενός (1) εκτυπωτή ταμείου(ακυρωτικό) με τις εξής τεχνικές
προδιαγραφές:
- Δυνατότητα παραγωγής σελίδων τουλάχιστον 290/h
- Δυνατότητα διπλής πλευράς σάρωση για έγγραφα με πλάτος μέχρι 210 mm
- κεφαλή εκτύπωσης 24-pin (0,25 mm)
- διαχείριση τουλάχιστον 300/ημέρα
- θύρες RS 232, IEEE 1284 παράλληλη και USB 2.0.
- Ρύθμιση ως ένας σαρωτής μία πλευράς ή διπλής για την ταυτόχρονη εμπρός/πίσω
σάρωση χαρτιού Α4 έως 600 dpi.
- Σάρωση χρώματος σε δύο όψεις.
- Διάβασμα και γράψιμο μαγνητικής γραμμής (CMC7/E13B).
- Ανώτερες ταχύτητες εκτύπωσης: μέχρι 560char/sec σε VHSD.
- Μελανοταινίες που τυπώνουν μέχρι 10 εκατομμύρια χαρακτήρες.
- Τεχνολογία: 24-pin dot matrix.
- Ανάλυση: 240 x 360 dpi.
- Ταχύτητα εκτύπωσης σε 10 cpi: VHSD: 560 cps, HSD: 510 cps, Draft: 370 cps, NLQ:
185 cps, LQ: 125 cps, BIM: 2000 dps.
- Μήκος γραμής: 238,76 mm (94 columns at 10 cpi).
- Διάστοιχο: 1/5", 1/6", n/216", n/240".
- Τάση: 230V / 50Hz, 115V / 60Hz.
- Επιλογές: MICR reader (CMC7, E13B), Scanner.
- Ανάλυση σαρωτή: 600 dpi RGB color 24 bit.
- Ταχύτητα σαρωτή: Μέγιστο 10" inch/sec, 3.3" full color.
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- Διαστάσεις (WxDxH): 384 x 296 x 204 mm.
δαπάνης 800,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. επί συνόλου της προμήθειας, στην
εταιρεία SOFTWORKS A.E ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
(Μ.Ψελλού 30 & Γ.Φραντζή 1) και με ΑΦΜ 999717306.

2.

Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 και στον Κ.Α. '14-03-00-0000 υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 3/2012 Α.Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

