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ΕΡΓO
Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Α3,Α4)
έτους 2018

<<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ>>
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ
Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια “Φωτοτυπικού
υλικού (Α3,Α4)” προϋπολογισμού δαπάνης 2.715,60€ με το Φ.Π.Α. 24%.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε αυτόν που θα
προσκομίσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, εφόσον
πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στην παρούσα.

Η Μελέτη της παραπάνω σύμβασης προμήθειας αποτελείται από την παρούσα Προκήρυξη, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον
Προϋπολογισμό Προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας
Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.]. Καταληκτική ημερομηνία λήξης επιδόσεως προσφορών, την Πέμπτη
12/04/2018 και ώρα 10 π.μ.. Πληροφορίες δίνονται από το γραφείο της εταιρείας Τηλ.: 2810.
229.479 – 2810.390.177, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Όλα τα έγγραφα της Σύμβασης Θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε
www.depanal.gr και στην Ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr
(διακηρύξεις δημοπρασίες ).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
Ιωάννης Ξυλούρης
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
0

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της Προμήθειας είναι:
Η προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού χαρτί Α3 & Α4 για τις ανάγκες της υπηρεσίας
0

ΑΡΘΡΟ 2
Ισχύουσες Διατάξεις – Αποφάσεις
Α) Τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
Β) Τις αποφάσεις:
1. Την με αριθμ. πρωτ. 614/22.03.2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης διενέργειας
προμήθειας φωτοτυπικού υλικού χαρτί Α4 & Α3, για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
A) Την διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24% και θα γίνει σε βάρος του
εκτελούμενου προϋπολογισμού, κατηγορία Έντυπα & Γραφική Ύλη – Αναλώσιμα Η/Υ, με τίτλο
«Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4 & Α3) ».
Β) Εγκρίνεται η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει του άρθρου 118, της απευθείας ανάθεσης
προμήθειας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Γ) Εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης της προμήθειας
« Φωτοτυπικού Υλικού χαρτί Α4 & Α3», για τις ανάγκες τις υπηρεσίας.
Δ) Η διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412 / 2016.
ο

Άρθρο 3
Περιεχόμενα φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς ο κάθε προμηθευτής θα υποβάλει κλειστό φάκελο της
οικονομικής προσφοράς και απ’ έξω θα αναγράφει Προσφορά για Προμήθεια: «Φωτοτυπικού Υλικού
χαρτί Α3 & Α4».
Η πρόσφορα των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα εξής
δικαιολογητικά:
1.

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι:
α.
β.

γ.
δ.
ε.

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών για την εκάστοτε τμηματική
παραγγελία, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 6 (έξι) ημερολογιακές
ημέρες.
Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής
Υποχρεώσεων τη προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
Να δηλώνετε ότι ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ότι είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήμερος.
να δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένος σε Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
και η επαγγελματική του δραστηριότητα είναι συναφή με το αντικείμενο της
παρούσας προκήρυξης, και ότι αν είναι ο ανάδοχος, θα προσκομίσει την Βεβαίωση
του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για την υπογραφή της σύμβασης

2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε φάκελο κλειστό, στο
εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της προμήθειας, «Φωτοτυπικού Υλικού χαρτί Α3 & Α4»
και το όνομα του προμηθευτή.
0

ΑΡΘΡΟ 4
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
Η εκτέλεση της Προμήθειας θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως καταγράφεται αναλυτικά στο
τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, και εφόσον τηρούν τα γραφόμενα στις
Τεχνικές προδιαγραφές. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα για κάθε
ένα από τα είδη για τα οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση του
αντίστοιχου είδους σε περίπτωση μη συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 5
Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών.
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η
εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ τους τα
παρακάτω:






Η Προκήρυξη.
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας.
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Η Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία με βάση την μελέτη
της Προμήθειας.
Το Πρόγραμμα διεκπεραίωσης της προμήθειας, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
0

ΑΡΘΡΟ 6
Παράδοση Υλικών ( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος)

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστημα ( 30 )
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης (συνολικά ή τμηματικά) στη
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο της Διεύθυνσης Διοικητικού και
Οικονομικού.
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
0

ΑΡΘΡΟ 7
Ειδικοί όροι
Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ, διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί διαφορετική, από την προσυπολογιζόμενη
ποσότητα για τα ως άνω περιγραφόμενα υλικά, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε αυτήν την
περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει την εταιρεία με την παραπάνω
ποσότητα στην τιμή την οποία έχει προσφέρει κατά την διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης.
0

ΑΡΘΡΟ 8
Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών
1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου,
κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
0

ΑΡΘΡΟ 9
Παραλαβή Υλικών προμήθειας
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης
Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με
μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο
προμηθευτής.
Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη
διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016
0

ΑΡΘΡΟ 10
Χρόνος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του
υλικού. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο

από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
0

ΑΡΘΡΟ 11
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή
μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε
την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της
ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους .

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε
στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης
Προμηθειών. Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν4412/16.
0

ΑΡΘΡΟ 12
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή
των υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του
N.4412/2016.
Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην έδρα της εταιρείας.
Γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τιμολογήσει σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, ήτοι να
εκδίδεται τιμολόγιο ανά εντολή και Κ.Α προϋπολογισμού, μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο
τμήμα που συνέταξε την εντολή.
Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .

0

ΑΡΘΡΟ 13
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν
α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο
όργανο
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
0

ΑΡΘΡΟ 14
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που
θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την εταιρεία.
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ΕΡΓO
Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Α3,Α4,)
έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
A/A
1
2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Φωτοτυπικό χαρτί λευκό Α3 συσκευασία 500φύλλα/πακέτο, 80gr/m2 σε χαρτοκιβώτιο των 5
πακέτων σφραγισμένο
Φωτοτυπικό χαρτί λευκό Α4 συσκευασία 500φύλλα/πακέτο, 80gr/m2 σε χαρτοκιβώτιο των 5
πακέτων σφραγισμένο

Τα στοιχεία του παραπάνω χαρτιού πρέπει να είναι:
1.Είδος: Φωτοαντιγραφικό χαρτί κατάλληλο για ψηφιακούς εκτυπωτές, για
εκτυπωτές laser και fax.
2.Βάρος: 80 γρ. +/- 4% ανά Μ2
3. Πάχος – Πυκνότητα: 100 μΜ +/- 4%
4.Επιφάνεια: Ματ επεξεργασμένη, χωρίς κηλίδες, στίγματα ή ραβδώσεις
5.Σύσταση: Από χημικό πολτό
6. Χρώμα: Λευκό
7.Λευκότητα: Άνω του 90%
8. Αδιαφάνεια: Άνω του 90%
9. Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65%
10. Κοπή: Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς ποιότητας ακμών. Νερά χάρτου
παράλληλα προς την μεγαλύτερη διάσταση
11. Επιφάνεια πλευρών: Πρέπει να είναι τέλεια χωρίς υπολείμματα κοπής
(ξεφτίσματα)
12. Συσκευασία: Σε δεσμίδες των 500 φύλλων η καθεμία, περιτυλιγμένες με
αδιάβροχο χαρτί για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος και να
περνά από το μηχάνημα χωρίς να αφήνει χνούδι.
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ΕΡΓO
Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Α3,Α4)
έτους 2018

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια, προέκυψε από έρευνα αγοράς ( μέσο διαδικτύου ) σε τιμές λιανικής πώλησης, και λαμβάνοντας
υπόψη αναζήτηση διαγωνισμών Δημοσίου των τελευταίων 2 ετών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

CPV

1

301976435

2

301976435

Κωδικός

Αναλυτική Περιγραφή

Φωτοτυπικό χαρτί λευκό Α3
συσκευασία
500φύλλα/πακέτο, 80gr/m2
σε χαρτοκιβώτιο των 5
πακέτων σφραγισμένο
Φωτοτυπικό χαρτί λευκό Α4
συσκευασία
500φύλλα/πακέτο, 80gr/m2
σε χαρτοκιβώτιο των 5
πακέτων σφραγισμένο

Μ.Μ

Ποσότητα
Μελέτης

Τιμή
Μονάδος

Καθαρή
Αξία

Αξία
Φ.Π.Α
24%

Συνολική
Αξία

ΠΑΚΕΤΟ

30

8,00

240,00

57,60

297,60

ΠΑΚΕΤΟ

500

3,90

1950,00

468,00

2.418,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ:

2.190,00

Φ.Π.Α. 24%:

525,60

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:

2.715,60
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ΕΡΓO
Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Α3,Α4)
έτους 2018

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Α3,Α4) έτους 2018

Α
/
Α

CPV

1

30197
643-5

2

30197
643-5

ΕΙΔΟΣ

Φωτοτυπικό χαρτί λευκό
Α3 συσκευασία
500φύλλα/πακέτο,
80gr/m2 σε χαρτοκιβώτιο
των 5 πακέτων
σφραγισμένο
Φωτοτυπικό χαρτί λευκό
Α4 συσκευασία
500φύλλα/πακέτο,
80gr/m2 σε χαρτοκιβώτιο
των 5 πακέτων
σφραγισμένο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΚΕΤΟ

30

ΠΑΚΕΤΟ

500

ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24 %
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

