
 

 

ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΣΟΤ Α4 ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΣΙ ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΕΙ Ε 
PLOTTER  

 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια χάρτου A4 

φωτοαντιγραφισ και ρολϊν χαρτί για εκτυπϊςεισ ςε plotter. 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι πζντε χιλιάδων ευρϊ #25.000,00€# 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% και κρατιςεων υπζρ δθμοςίου και κα χρθματοδοτθκεί μζςω των 

ζμμεςων επιλζξιμων δαπανϊν ΣΕΑ. Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με το κόςτοσ μεταφοράσ.  

III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 

Ωσ κριτιριο ανάκεςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι. 

ΙV. ΠΙΝΑΚΑ  ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Σο υπό προμικεια είδθ αναγράφονται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν : 

ΟΜΑΔΑ Α : 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΟΤ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
(ΣΕΜΑΧΙΑ) 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ (€) 
(ΤΜ/ΝΟΤ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ 

ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ 
ΔΗΜΟΙΟΤ) 

CPV 

1. ΧΑΡΣΙ Α4 
8.000 ΔΕΜΙΔΕ 

(500φ.) #24.000,00 €# 

30197643-5 

 
ΤΝΟΛΟ  

8.000 ΔΕΜΙΔΕ 

(500φ.) 
#24.000,00 €# 

    
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β : 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ (€) CPV 



ΕΙΔΟΤ (ΣΕΜΑΧΙΑ) (ΤΜ/ΝΟΤ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ 
ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ 

ΔΗΜΟΙΟΤ) 

1. 

Ρόλο χαρτί για εκτυπϊςεισ ςε 

plotter,  ( 914mm x 45-50m), 80 

gr/m με μζγιςτθ διάμετρο 

ρολοφ υλικοφ 150,0mm 

50 ρολά #1.000,00 €# 
 

30197642-8 

ΤΝΟΛΟ  50 ρολά #1.000,00 €# 

 
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των υπό 

προμικεια ειδϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τον ςυνολικό προχπολογιςμό και τουσ επί μζρουσ 

προχπολογιςμοφσ. 

 
   V. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Σα υπό προμικεια είδθ κα είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ ποιοτικι κατάςταςθ. 

 
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 
ΟΜΑΔΑ Α : 

 Να είναι Α4 διαςτάςεων.  

 Να είναι μονόφυλλο και κατάλλθλο για τθν απ’ ευκείασ φωτοεκτφπωςθ του  

πρωτότυπου και από τισ δυο όψεισ του.  

 Να ζχει ςφνκεςθ χθμικοφ πολτοφ 100%. 

 Να ζχει χρϊμα λευκό ματ. (110-135 CIE, D65 ). 

 Σο κόψιμο των φφλλων κάκε δεςμίδασ πρζπει να είναι τελείωσ λείο και να μθν  

παρουςιάηει γραμμϊςεισ. 

 Να είναι κατάλλθλο για φωτοτυπίεσ και εκτυπϊςεισ μαυρόαςπρεσ και ζγχρωμεσ ςε  

εκτυπωτι laser & inkjet, φωτοτυπικά μθχανιματα υψθλισ ταχφτθτασ και να περνά από το 

μθχάνθμα χωρίσ να αφινει χνοφδι.  

  το περιτφλιγμα κάκε δεςμίδασ πρζπει να γράφονται με τρόπο ευκρινι και ανεξίτθλο : 

 Σο είδοσ του χαρτιοφ, 

 Οι διαςτάςεισ των φφλλων  

 Ο αρικμόσ τουσ (500 φ) 

 Σο βάροσ (80 gr/m²) 

 Σα ISO 9002 & 14001 

 Να μθν απαιτοφνται ειδικζσ προφυλάξεισ ι ειδικι μεταχείριςθ κατά τθν αποκικευςθ ςε ςυνκικεσ 

γραφείου, οφτε να επθρεάηεται από το μεγάλο διάςτθμα αποκικευςθσ ι να παρουςιάηει 

ευαιςκθςία ςτον κανονικό φωτιςμό γραφείου.  

 Σα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινι και να μθν αλλοιϊνονται. 



 Σο χαρτί κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο ςε δεςμίδεσ των 500 φφλλων, ο αρικμόσ των φφλλων να 

είναι ακριβισ, χωρίσ ςχιςμζνα ι ελαττωματικά, να είναι όλα τθσ ίδιασ διάςταςθσ, ποιότθτασ και 

κατθγορίασ.   

 Σα φφλλα κάκε δεςμίδασ να είναι κομμζνα με θλεκτρονικό τρόπο ζτςι ϊςτε το κόψιμο να είναι 

τελείωσ λείο και να μθν παρουςιάηει επικολλθμζνα ρινίςματα χαρτιοφ.  

 Θα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο ςε ευρωπαλζτα (EURO Pallet), με διαςτάςεισ 800 x1200mm με 

φψοσ 120mm 

 

ΟΜΑΔΑ Β : 

 Να είναι διαςτάςεων  914mm x  45-50mm. 

 Σο βάροσ (80 gr/m²). 

 Με μζγιςτθ διάμετρο ρολοφ υλικοφ 150,0mm. 

 Να φζρουν ειδικι επικάλυψθ  και να είναι κατάλλθλα για εκτυπϊςεισ μαυρόαςπρεσ και ζγχρωμεσ 

ςε εκτυπωτι plotter  inkjet. 

 Να μθν απαιτοφνται ειδικζσ προφυλάξεισ ι ειδικι μεταχείριςθ κατά τθν αποκικευςθ ςε ςυνκικεσ 

γραφείου, οφτε να επθρεάηεται από το μεγάλο διάςτθμα αποκικευςθσ ι να παρουςιάηει 

ευαιςκθςία ςτον κανονικό φωτιςμό γραφείου.  

 Να ζχουν τάπεσ ςτισ δφο άκρεσ οι οποίεσ να προςτατεφουν το χαρτί από χτυπιματα. 

 

VI. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Ωσ τόποσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–

ΕΛ.ΑΚΣ./ΑΠ.Τ.Α. που βρίςκονται ςτο κτίριο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ., Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1 – Ε2, 

Κεντρικόσ Λιμζνασ Πειραιά. Η μεταφορά και παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί με 

ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι.   

 

VIΙ. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν δεν κα ξεπερνά τισ τριάντα (30) θμζρεσ  από τθν 

επομζνθ θμζρα τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ -  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

(i) Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται από τθν Επιςπεφδουςα 

Τπθρεςία (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σϋ), θ οποία κα ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των 

όρων του παρόντοσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και κα ειςθγείται τθ λιψθ των 

επιβεβλθμζνων μζτρων ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ςυμβατικϊν όρων.  

(ii) Σα υπό προμικεια είδθ κα παραλθφκοφν με Βεβαίωςθ Παραλαβισ που κα εκδοκεί από τον 

Προϊςτάμενο τθσ Τπθρεςίασ, για τθν οποία προορίηονται τα είδθ ιτοι Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σ'. Εν 



ςυνεχεία, θ Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σ') κα αποςτείλει τθν 

προαναφερόμενθ Βεβαίωςθ Παραλαβισ (εισ τριπλοφν) ςτθν Διεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ 

Αποκθκϊν/Σμιμα Τλοποίθςθσ Προμθκειϊν υνοπτικϊν Διαδικαςιϊν, για περαιτζρω ενζργειεσ πλθρωμισ. 

 

 

 

                                                      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
                                           ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα 

αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/2016, Αϋ 147) τα κάτωκι : 

 α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ», 

 β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σϋ),  

 γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ : “Προμικεια χάρτου A4 φωτοαντιγραφισ και ρολϊν χαρτί για 

εκτυπϊςεισ ςε plotter”. 

 δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 29/10/201 και ϊρα 12:00ϋ 

 ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

 Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τα διαλαμβανόμενα 

ςτο παρόν Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και κα περιζχουν τα κάτωκι : 

 

1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό 

που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ). 

  ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να υποβλθκεί : 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά, με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει 

ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Gov.gr). 

 Επικαιροποιθμζνα τα ISO 9002 & 14001. 

 Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται από το Σεφχοσ Σεχνικϊν Απαιτιςεων, το οποίο 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. 

2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα 

κάτωκι : 



 1.  Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν. 

 2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε 

περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται 

υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ 

επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία - μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για παράδοςθ των υπό 

προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .  

 3. Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ. 

 4.  Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά (07) μινεσ).  

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον 

πίνακα που ακολουκεί : 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ (χωρίσ Φ.Π.Α., 

ςυμπεριλαμβανομζνων 

κρατιςεων υπζρ δθμοςίου) 

Φ.Π.Α. 

(24%) 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

(ςυμ/νων Φ.Π.Α. 

24% & 

κρατιςεων υπζρ 

δθμοςίου) 

      

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ  

 

            Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται 

και θ οικονομικι προςφορά. 

 

3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ 

Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ 

Επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σϋ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 

ανάκεςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτα άρκρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

του. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ» και τον 

τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι : 

Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 

υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ  για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 

              Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα 

μζλουσ  του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει 



εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και 

προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν. 

                 Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ Ανακζτουςα Αρχι,  αποκλείει τον οικονομικό 

φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν 4412/16 (Αϋ 147), αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, 

δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Gov.gr). 

                B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

 Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 του ν. 

4412/2016 (Αϋ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  

   

 

 

 


