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   Θεσσαλονίκη 7 Νοεμβρίου 2019 
       Αριθ. Πρωτ.: 2528 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  
Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3, για ένα έτος  

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη 

των λειτουργικών της αναγκών για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00€) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Επισημαίνεται ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» στην οποία θα ανατεθούν οι προμήθειες των 

ανωτέρω ειδών θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 

πρόσκλησης μέχρι τη Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00μμ στη Γραμματεία πρωτοκόλλου 

της ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, 6ος όροφος ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση depthe@fm100.gr και 

renasaloni@yahoo.gr . 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν 

λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα: 

i. Υπεύθυνη Δήλωση 
ii. Οικονομική Προσφορά 

Αναλυτικότερα: 

i) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (δεν απαιτείται βεβαίωση γνήσιου 
υπογραφής), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν 
και 

 Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: 
i. Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
ii. Είναι  φορολογικά  και ασφαλιστικά  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους. 
iii. Δεν έχουν τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

 Να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, ότι τους 
αποδέχονται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα. 

ii) Οικονομική Προσφορά 
Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ευρώ σύμφωνα με το 
παρακάτω υπόδειγμα: 

mailto:depthe@fm100.gr
mailto:renasaloni@yahoo.gr
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Α/Α 

 
Περιγραφή Είδους 

 
Ποσότητα  

Τιμή μονάδας 
(κούτα)  
(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

Συνολικό Ποσό 

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 
Λευκό 

Φωτοαντιγραφικό 
Χαρτί Α4 των 80gr 

120 κούτες (= 600 
δεσμίδες των 500 
φύλλων) 

  

2 Λευκό 
Φωτοαντιγραφικό 
Χαρτί Α3 των 80gr 

3 κούτες (=15  
δεσμίδες των 500 
φύλλων) 

  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 

ΦΠΑ 24% : 

ΣΥΝΟΛΟ : 

Η ανάδειξη του προμηθευτή, θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο συνολικό κόστος του υπό προμήθεια είδους. 

Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει στην προσφορά 
του και η Υπηρεσία θα αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το σύνολο τους. 

Επισημαίνεται ότι: 

 Χρόνος & Τόπος Παράδοσης:  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σταδιακά εντός του έτους και 
θα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, 6ος όροφος, εντός 
πέντε ημερών (5) από την παραγγελία της ζητούμενης κάθε φορά ποσότητας. Τα έξοδα 
συσκευασίας και αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

 Παραλαβή: Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια ετήσια επιτροπή παραλαβής που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Πληρωμή επί πιστώσει:  Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα 
του δικαιούχου μετά την έκδοση του τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών από 
την αρμόδια επιτροπή και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να 
προσκομίσει έγγραφο - βεβαίωση της τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνει η πληρωμή με 
την αναγραφή του ονόματος της εταιρείας και του αριθμού ΙΒΑΝ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΕΔΑΠΥ) που ορίσθηκε με την υπ. αρ. 255/7-1-2019 (θ.4a) 
απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:Ψ1ΓΚΟΡΣΔ-1ΓΙ). Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την συμφερότερη 
από άποψη τιμής οικονομική  προσφορά. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται κατά τις ώρες 8:00 – 

15:00 τις εργάσιμες ημέρες, από την κα Φράγκου Χριστίνα στο τηλέφωνο 2310-261100 και στο e-

mail: fragkoufm100@yahoo.gr 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ 
Η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης , Προμηθειών και Υπηρεσιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4 & A3 80 gr λευκό (κούτας με 5 δεσμίδες, η δεσμίδα: 
πακέτο 500 φύλλων) 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη :  2.400,00€ με ΦΠΑ  

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Λευκό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 Κουτιά των 5 δεσμίδων με 
δεσμίδες των 500 φύλλων 

120 

Λευκό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α3 Κουτιά των 5 δεσμίδων με 
δεσμίδες των 500 φύλλων 

3 

Τεχνικές προδιαγραφές : 

1. Βάρος: 80gr/m2 +/-2% 
2. Διάσταση φύλλου:    Α4 (210Χ297mm, ποιότητας 80gr) και Α3 (297x420mm, ποιότητας 80gr) 
3. Μονόφυλλο, κατάλληλο για φωτοτυπίες και από τις δύο όψεις.   
4. Λευκότητα : άνω του 90% 
5. Αδιαφάνεια: άνω του 90% 
6. Πάχος:  100 µm ± 5 
7. Πυκνότητα: 777 κιλά/µ3 
8. Φωτεινότητα: κατά ISO 98 10 
9. Εμφάνιση :  τα  φύλλα  θα  είναι  λεία  και  δεν  πρέπει  να  φέρουν   κηλίδες,  ραβδώσεις και 

στίγματα.  
10. Χρήση: κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών 

και  fax. 
11. Συσκευασία: κούτες των 5 δεσμίδων, των 500 φύλλων η κάθε μια, περιτυλιγμένες με 

αδιάβροχο χαρτί για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος. 
12. Να µην απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις ή ειδική μεταχείριση κατά την αποθήκευση σε 

συνθήκες γραφείου, ούτε να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης ή να 
παρουσιάζει ευαισθησία στον κανονικό φωτισμό γραφείου. 

13. Τα φύλλα κάθε δεσμίδας να είναι κομμένα µε ηλεκτρονικό τρόπο έτσι ώστε το κόψιμο να είναι 
τελείως λείο και να µην παρουσιάζει επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού.  

14. Οι δεσμίδες, τέλος, να είναι συσκευασμένες σε κιβώτια από χαρτόνι. 
15. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται µε τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:  

α. Το είδος του χαρτιού.  
β. Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή.  
γ. Οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων.  
δ. Το βάρος σε γραµµάρια.  

16. Να αναγράφεται στο πακέτο ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 
και παντός τύπου laser και inkjet εκτυπωτές. 

17. Δείγμα : ο Προμηθευτής υποχρεούται (εφόσον ζητηθεί) πριν την ανάθεση, να στείλει δείγμα 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού στην Υπηρεσία μας. 

Σημείωση: 

Η ποσότητα που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα είναι ενδεικτική. Η Υπηρεσία δύναται να 
μεταβάλλει την ποσότητα των ειδών (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας) μέχρι του συνολικού 
ποσού της δέσμευσης των 2.400,00€ με Φ.Π.Α. 


