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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους μέχρι τις 12-03-2012 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για την «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας». 
 
 
1. Προϋπολογισμός: Πενήντα χιλιάδες ευρώ #50.000,00#€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 
2. Αναθέτουσα αρχή: Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
3. Περιγραφή – Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η 

«προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας». 
4. Κριτήριο ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. 
5. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά : Η Ελληνική 

γλώσσα. 
6. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Δύο (2) μήνες 

από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
7. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
8. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. 

9. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες – Παροχή Εγγράφων – Αποστολή των 
Προσφορών: Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & 
Περιουσίας, Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Πληροφορίες: Τηλ. 2105385119, Fax 
2105385118. 

10. Ανάρτηση στο διαδίκτυο: Οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές είναι αναρτημένοι 
στον δικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (http://www.teiath.gr) 
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 



ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο, μαζί με την 
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Δήλωση ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
παρόντος διαγωνισμού. 
Δήλωση χώρας καταγωγής, κατασκευής και προελεύσεως του προσφερόμενου 
φωτοτυπικού χαρτιού. 
Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά δεσμίδα των 500 
φύλλων. 
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ. Οι τιμές θα περιλαμβάνουν προμήθεια μεταφορά 
και εγκατάσταση του φωτοτυπικού χαρτιού. 
 
Παράδοση του φωτοτυπικού χαρτιού: 
Χρόνος παράδοσης: Τμηματικά μέσα στο χώρο της Αποθήκης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (οδός 
Βερβενών 9, Περιστέρι) στην οποία θα γίνει κανονική τακτοποίηση του φωτοτυπικού 
χαρτιού με μέριμνα του προμηθευτή. Η έναρξη της παράδοσης θα γίνει αμέσως με την 
υπογραφή της Σύμβασης ( περίπου το 1/3 της ολικής ποσότητας) και θα ολοκληρωθεί 
τμηματικά μέσα σε 180 ημέρες και μετά από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια 
Υπηρεσία (Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η 
εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του χαρτιού, κατά δύο 
(2) επιπλέον μήνες.  
 
Παραλαβή του φωτοτυπικού χαρτιού: 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή γίνεται από Επιτροπή η οποία συγκροτείται με 
απόφαση της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής έχει 
εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις συντάσσει πρωτόκολλο ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής στο οποίο θα αναφέρονται οι ποσότητες, η συμφωνία με τις 
σχετικές προδιαγραφές και ότι το φωτοτυπικό χαρτί βρίσκεται  σε άριστη κατάσταση. Η 
διαδικασία παραλαβής έχει διάρκεια όχι μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες, από την 
ημερομηνία εγκατάστασης του φωτοτυπικού χαρτιού στην Αποθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 



 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 

 
1) Χαρτί λευκό κατάλληλο για χρήση από τα φωτοτυπικά (ξηρογραφικά) OFFSET και LASER 

PRINTER, μηχανήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
2) Τύπος χάρτου: Α4, σε δέσμη των 500 φύλλων. 
3) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

α) Διαστάσεις 21χ29,70 cm 
Βάρος 80 gr /m2 ±4% 
Πάχος 0,00038 με ανοχή ±0,0002 
Θα περιέχουν υγρασία 4,7% με επιτρεπόμενη ανοχή 0,05%. 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Η συσκευασία να είναι σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ακριβώς, περιτυλιγμένα με κηρόχαρτο για 
προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος (το πρώτο φύλλο να μην είναι κολλημένο στο 
περιτύλιγμα). Όλα τα πακέτα θα έχουν σχήμα απολύτως ορθογώνιο δηλαδή θα είναι γωνιασμένα 
σωστά κατά την κοπή, με γωνίες 90ο σε κάθε κορυφή, η δε κοπή θα είναι παντελώς λεία. 
Η εξωτερική συσκευασία να είναι σε κιβώτια των πέντε πακέτων. 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται και από δείγματα των 500 φύλλων χάρτου της 
κατηγορίας Α4 με την δέουσα συσκευασία εις διπλούν (δείγμα-αντίδειγμα). 
Το εξωτερικό περιτύλιγμα του δείγματος θα πρέπει να έχει την σφραγίδα και την υπογραφή του 
προσφέροντα. 
 
Πληροφορίες : Μιχάλης Χατζηπέρος, Τηλέφωνο : 2105385138. 
 
 
 


