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ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΛΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Λάρισας, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 2/30-01-2020 Αιτήματος
προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τα κάτωθι.
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών

Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών
Αποσφράγιση Προσφορών
Περιγραφή του Φυσικού
Αντικειμένου
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ
CPV
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κριτήριο Ανάθεσης
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς
για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της
Σύμβασης
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών
Διάρκεια Σύμβασης

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας
Λοιπού Υλικού & Εργασιών
ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας, περιοχή Μεζούρλο,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ΤΚ 41110.
Έως Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 Ώρα 14.30μμ.
Τρίτη 7 Απριλίου 2020 ώρα 11.00πμ
Χαρτί Φωτοτυπικό Α4
2.032,26 € χωρίς ΦΠΑ
Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1731 (ΑΔΑ:636ΗΟΡ1Π2ΨΤ)
30197630-1
ΝΑΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
H Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά Βάσει Τιμής
Στο Σύνολο των τεμαχίων

120 ημέρες
Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης
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Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο
του ΕΚΑΒ Λάρισας Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας 41110. Τηλ. 2410 685214 Φαξ 2410 617116
στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
Α) Η λέξη Προσφορά
Β) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας Λοιπού Υλικού & Εργασιών
ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας, περιοχή Μεζούρλο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,
ΤΚ 41110.
Γ) Τίτλος: Χαρτί Φωτοτυπικό με ΑΕ 2/30-1-2020.
Δ) Η καταληκτική ημερομηνία λήξης προσφορών 06-04-2020 και ώρα 14.30μμ
Ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Επωνυμία-Φαξ/Τηλ/Email/ΑΦΜ )

1) Εντός του φακέλου και σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με το
εξής υπόδειγμα:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
FAX:
Email:
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 2/30-1-2020.
Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη διακήρυξή του, σας προσφέρουμε
την παρακάτω οικονομική προσφορά
Περιγραφή

Τεμάχια

Φωτοτυπικό Χαρτί Α4

Αξία

700

Σύνολο
ΦΠΑ
Τελική Τιμή

Υπογραφή – Σφραγίδα
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2) Εντός του φακέλου και σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οι
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αφορούν τις τεχνικές
προδιαγραφές σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.
Λοιποί Όροι
• Χρόνος παράδοσης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης.
• Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτεται ως
απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.
• Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου.
• Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ
Λάρισας έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να
αποσφραγιστούν.
• Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να προτείνει την κατακύρωση έως 30% των τεμαχίων και εντός της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
• Παραλαβή των υλικών, χρόνος παραλαβής των υλικών, Απόρριψη συμβατικών υλικών –
αντικατάσταση, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
Α) Να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου
και από τις δύο όψεις του.
Β) Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και
εκτυπωτών.
Γ) Το σχήμα κάθε φύλλου να είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου να
μην παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο να αποχωρίζεται με ευχέρεια
από την δεσμίδα
Δ) Να έχει χρώμα λευκό ματ.
Ε) Η επιφάνεια των φύλλων να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα μηχανικές κακώσεις,
όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα
μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι καθώς και κατά την έξοδό του από αυτά να βγαίνει χωρίς
καμπυλότητες, η δε κοπή του να είναι εντελώς λεία.
ΣΤ) Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία.
Ζ) Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:
•Το είδος του χαρτιού,
•Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή ,
•Οι διαστάσεις των φύλλων,
•Ο αριθμός τους και
•Το βάρος (gr/m2).
Η) Το χαρτί να μην επηρεάζεται από αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα από
συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Διαστάσεις φύλλων
Πολτός
Βάρος (EN ISO 536)
Πάχος
Λευκότητα (ASTM E 313)
Υγρασία
Τιμή PH (ISO 6588)
Τέφρα (ISO 2144)
Αδιαφάνεια (ISO 2471)

210 Χ 297 mm (A4)
100% χημικός
80 gr/m2 ±4%
100 ± 5μm
Min 110%
4,0± 0,05%
7,5 –8,5
Max 12%
Min 90%
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :
Πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού θα προηγηθεί μακροσκοπικός έλεγχος και πρακτική
δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές, ώστε να διαπιστωθεί η
καταλληλότητα του. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της, κατόπιν των
ελέγχων, να απορρίψει δείγματα τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα. Για τη διενέργεια
των ελέγχων, κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να
προσκομίσει 1 κιβώτιο των 5 δεσμίδων των 500 φύλλων χαρτιού Α4 ως δείγμα του χαρτιού
που προσφέρει. Ένα μέρος του δείγματος θα χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η συσκευασία
του, να εξεταστεί η συμπεριφορά του στα φωτοτυπικά μηχανήματα και στους εκτυπωτές
και ένα μικρό μέρος θα διατηρηθεί για να συγκριθεί με την τελική ποσότητα που θα
παραδώσει ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ
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