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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
Σμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νςη:
Πληροφορύεσ:
Τηλϋφωνο:
Fax:
e-mail:

Πειραιώσ 211, 177 78 Ταύροσ
Βαςιλικό Αναςτοπούλου
213 1306 483
213 1306 480
vanastopoulou@ekdd.gr

Αθόνα, 31/ 03 /2017
Α.Π.: 2077

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για αγορά φωτοαντιγραφικού
χαρτιού Α3 και A4.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτο πλαύςιο των αναγκών λειτουργύασ του, χρειϊζεται να προμηθευτεύ
3.600 δεςμύδεσ φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και 10 δεςμύδεσ φωτοαντιγραφικού
χαρτιού Α3. Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ
τουσ ςε κλειςτό φϊκελο ϋωσ και την Μ. Σρίτη 11/04/2017 ςτο Πρωτόκολλο (1οσ
όροφοσ, γραφεύο 107).

Τεχνικέσ προδιαγραφέσ
-

-

Να ϋχει βϊροσ 80 gr/m2 (+/- 4%) και πϊχοσ 92-106 micron (να αναγρϊφεται η
ςχετικό ϋνδειξη ςτη ςυςκευαςύα)
Να εύναι ςυςκευαςμϋνο ςε δεςμύδεσ των 500 φύλλων.
Ο αριθμόσ των φύλλων, ςε κϊθε δεςμύδα, να εύναι ακριβόσ, χωρύσ ςχιςμϋνα ό
ελαττωματικϊ φύλλα και φύλλα ϊλλων διαςτϊςεων από τισ κανονικϋσ ό ϊλλεσ
κατηγορύεσ χαρτιού.
Να εύναι λευκού χρώματοσ ϊνω του 140%
Να ϋχει ςύνθεςη χημικού πολτού 100%.
Να εύναι διπλόσ αντιγραφικόσ όψησ (το χαρτύ να εύναι μονόφυλλο και
κατϊλληλο για την απ' ευθεύασ φωτοεκτύπωςη του πρωτότυπου και από τισ
δυο όψεισ του).
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-

-

-

-

Το κόψιμο των φύλλων κϊθε δεςμύδασ πρϋπει να εύναι τελεύωσ λεύο και να μην
παρουςιϊζει γραμμώςεισ.
Να δύνει καλό ποιότητα εκτύπωςησ ώςτε τα φωτοαντύγραφα να εύναι ευκρινό,
ευανϊγνωςτα και ςταθερϊ (να μην αλλοιώνονται) και να μην αφόνει χνούδια
και ξϋςματα ςτο φωτοαντιγραφικό μηχϊνημα.
Χαμηλϋσ τριβϋσ ςτην εκτύπωςη
Ελϊχιςτη Τραχύτητα ςτην επιφϊνεια
Το υπό προμόθεια χαρτύ να ϋχει την κατϊλληλη ςκληρότητα για την αποφυγό
δυςκολιών ςτην τροφοδοςύα.
Οι ύνεσ του χϊρτου να εύναι παρϊλληλεσ προσ τη μεγαλύτερη διϊςταςη.
Να ϋχει χαμηλϊ ποςοςτϊ απορρόφηςησ υγραςύασ, ώςτε να μην απαιτούνται
ειδικό μεταχεύριςη και υπερβολικϋσ προφυλϊξεισ πριν από τη χρηςιμοπούηςό
του ούτε να παρουςιϊζει μεγϊλη ευαιςθηςύα ςε κανονικό φωτιςμό γραφεύου.
Επιπλϋον, να μην επηρεϊζεται από το μεγϊλο διϊςτημα αποθόκευςησ, κϊτω από
τισ ςυνηθιςμϋνεσ κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ.
Η ςυςκευαςύα κϊθε δϋςμησ να εύναι ειδικϊ προςτατευόμενη (κατϊ προτύμηςη
ςε νϊώλον διαφϊνεια ό κηρώδεσ εςωτερικό περύβλημα), για την προςταςύα του
χαρτιού από την υγραςύα του περιβϊλλοντοσ χώρου.
Το χαρτύ ςυςκευαςύασ πρϋπει να ϋχει ικανό αντοχό, ώςτε να αντϋχει ςτισ
διακινόςεισ με τα ςυνηθιςμϋνα μϋςα μεταφορϊσ και τισ φορτοεκφορτώςεισ.
Οι δεςμύδεσ να εύναι ςυςκευαςμϋνεσ ςε κιβώτια από χαρτόνι.
Στο περιτύλιγμα κϊθε δεςμύδασ πρϋπει να γρϊφονται με τρόπο ευκρινό και
ανεξύτηλο :
α) Το εύδοσ του χαρτιού,
β) Το όνομα ό το εμπορικό ςόμα του προμηθευτό,
γ) Οι διαςτϊςεισ των φύλλων,
δ) Ο αριθμόσ τουσ και
ε) Το βϊροσ (gr/m²).
Στο εξωτερικό κιβώτιο, εκτόσ από τισ παραπϊνω ενδεύξεισ, που θα αναφϋρονται
οπωςδόποτε, θα αναγρϊφεται και ο αριθμόσ των δεςμύδων που περιϋχονται,
καθώσ και ο Κωδικόσ Αριθμόσ, (όπου υπϊρχει), που χαρακτηρύζει την
ςυγκεκριμϋνη ποιότητα του προσ προμόθεια χαρτιού. Σε περύπτωςη παρϊδοςησ
χαρτιού με ϊλλο Κωδικό Αριθμό δεν θα γύνεται η παραλαβό και αυτό θα
επιςτρϋφεται.

Όλοι οι προςφέροντεσ πρέπει οπωςδήποτε μαζί με τισ προςφορέσ τουσ να
καταθέςουν δείγμα (μια δεςμίδα) του υπό προμήθεια φωτοαντιγραφικού
χαρτιού.
Η ζητούμενη ποςότητα αναλυτικϊ εύναι:
ΤΠΗΡΕΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ
3.000 δεςμίδεσ Α4
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ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

10 δεςμίδεσ Α3
600 δεςμίδεσ Α4

Προώπολογιςμόσ
Έωσ εννϋα χιλιϊδεσ διακόςια εβδομόντα τϋςςερα ευρώ και δεκαεννϋα λεπτϊ (9.274,19
€) μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Φ.Π.Α. (24%), με κριτόριο ανϊθεςησ τη χαμηλότερη τιμό
(τιμό με Φ.Π.Α. 11.500,00 €), ςύμφωνα με την υπ. αριθ. 1854/24-3-17 Απόφαςη
Ανϊληψησ Υποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 6Θ5Ψ4691Φ0-441).

Παράδοςη ειδών
Η παρϊδοςη των ειδών θα γύνει εντόσ δϋκα (10) ημερών από την ϋγγραφη ειδοπούηςη
του προμηθευτό με ευθύνη, μϋςα και ϋξοδα του προμηθευτό , ςτα γραφεύα του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτον Ταύρο Αττικόσ (Πειραιώσ 211, Τ.Κ. 17778, Ταύροσ) και ςτο
Περιφερειακό Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ (Ιωϊννη Κωλϋττη 25Δ , Τ.Κ.
54627 , Θεςςαλονύκη ) κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.

Τποχρεώςεισ αναδόχου
Ο προμηθευτόσ ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα του παρεχομϋνου
εύδουσ.
Ο προμηθευτόσ εγγυϊται ότι δεν υπϊρχουν ελαττώματα ςτο παρεχόμενο εύδοσ και ότι
δεν θα παρουςιαςτούν ελαττώματα οφειλόμενα ςε πλημμελό καταςκευό ό
ελαττωματικϊ υλικϊ, τα δε υλικϊ ανταποκρύνονται ςτισ ιδιότητεσ τησ παρούςασ
πρόςκληςησ. Σε περύπτωςη που παρουςιαςτούν προβλόματα ό βλϊβεσ ςτο παρεχόμενο
εύδοσ, ο προμηθευτόσ θα αναλαμβϊνει την αποκατϊςταςό του.

Πληρωμή-Κρατήςεισ
Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται με την εξόφληςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ
τησ τμηματικόσ παρϊδοςησ μετϊ την οριςτικό παραλαβό των εκϊςτοτε υπηρεςιών.
Η πληρωμό θα γύνεται με Επιταγό τησ Τραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη των
νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 5 του Ν.
4412/2016.
Οι πληρωμϋσ υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 4% για την προμόθεια
αγαθών επύ του καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπωσ ιςχύει).
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Η αμοιβό του Αναδόχου υπόκειται ςτισ νόμιμεσ υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων
κρατόςεισ, που τον βαρύνουν αποκλειςτικϊ.
Υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων, ςύμφωνα με τα οριζόμενα
ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ
0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων
τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Το ποςό τησ κρϊτηςησ
υπόκειται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου 3% (πλϋον 20% ειςφορϊσ υπϋρ ΟΓΑ επ’ αυτού) και
παρακρατεύται από την Αναθϋτουςα Αρχό ςε κϊθε πληρωμό ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τησ Αρχόσ.
Επιπρόςθετα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 6 του ϊρθρου 36 του Ν. 4412/2016,
επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ
αξύασ κϊθε πληρωμόσ, εκτόσ, ΦΠΑ τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ
ςύμβαςησ, μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ τησ ύδιασ
παραγρϊφου. Το ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την Αναθϋτουςα
Αρχό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων Συμβϊςεων και
Προμηθειών.
Τϋλοσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 για
την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ ΑΕΠΠ, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06%
επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε
ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ επύ όλων των ςυμβϊςεων που ςυνϊπτονται μετϊ την
ϋναρξη ιςχύοσ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ του πϋμπτου εδαφύου τησ
παραγρϊφου αυτόσ. Το ποςό τησ κρϊτηςησ παρακρατεύται από την Αναθϋτουςα Αρχό
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ ΑΕΠΠ και κατατύθεται ςε ειδικό τραπεζικό
λογαριαςμό, η διαχεύριςη του οπούου γύνεται από την ΑΕΠΠ, ςύμφωνα με όςα ορύζονται
ςτον ειδικό Κανονιςμό Οικονομικόσ Διαχεύριςησ.
Στην διϊθεςό ςασ για κϊθε διευκρύνιςη

Η ΠΡΟΕΔΡΟ

ΙΥΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΣΙΔΟΤ
Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ

Εςωτερική διανομή (μέςω e-mail)
1. Γραφεύο Προϋδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
2. Προώςταμϋνη Δ/νςησ Οικονομικού
3. Προώςταμϋνη Δ/νςησ Διοικητικού
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