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Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.
Οικ. 62952/4864

Χ. Τρικούπη 182
101 78 - Αθήνα
Ε. Χατζηβασιλείου
213 15 23 724
210 64 67 942
d18a.ehatziv@ggde.gr

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 6.500 δεσμίδων
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #19.500,00 €#, πλέον
Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις

διατάξεις:

1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές συναλλαγές».
1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε
συνδυασμό με το ν. 4155/2013.
1.5 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.6 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρμογή ν.
3886/2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
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του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
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εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του

1.8

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012
(Α’ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κτλ».
1.10 του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.11 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
1.12 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
1.9

2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
3.

35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων».
Οικ. 40898/5356/ 14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
οικ.40061/3520/01-07-2014 (Β΄1875) του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών
και Δικτύων περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υπουργού ή «με εντολή Υφυπουργού» στους : Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και
της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
οικ. 53981/4142/1111/17-9-2014 Πρωτογενές Αίτημα για προμήθεια φωτοαντιγραφικού
χαρτιού Α4 για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΔΟΔ/54499/11159/23-9-2014 Φ.ΑΝ. Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους
23.985,00 στον ΚΑΕ 1111 του Ειδικού Φορέα 39-110 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Την ανάγκη προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με.Δι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1 - Εγκρίνουμε, με τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού (λόγω ύψους
δαπάνης ), την προμήθεια 6.500 δεσμίδων [των πεντακοσίων (500) φύλλων εκάστη]
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4. Οι τεχνικές προδιαγραφές του φωτοαντιγραφικού χαρτιού
αναφέρονται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
2 - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α ) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ( Ημεδαπά ή αλλοδαπά ),
β ) Συνεταιρισμοί,
γ ) Ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
δ ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
3 - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με το ν. 2286 /1995, το ν. 2362 /1995,
το π.δ. 118 /2007 και τους όρους, που
αναφέρονται
στα παραρτήματα, που
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση:
Σελίδα 2 από 7

ΑΔΑ: 6Ε741-3ΥΧ

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
14PROC002370628
2014-10-30
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Τα παραρτήματα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της
παρούσας απόφασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, στον 6ο
όροφο του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη
182, στην Αθήνα.
4 - Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 10
Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - ΠΑΠΑΓΟΥ
(ισόγειο) ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά, στη διεύθυνση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι
προσφορές πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία και ώρα, διαφορετικά είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Επισημαίνεται ότι σφραγίδα κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε ταχυδρομική εταιρεία, δεν
λαμβάνεται υπόψη. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα
σε σφραγισμένο φάκελο.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
5 - Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
ΔΠΥΔΥ/οικ.3619/190/Φ.Προμ./20-1-2014 απόφασή μας, ήτοι από τους υπαλλήλους:
α) Βεκόπουλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου, του κλάδου Π.Ε. Αρχ. Μηχανικών με Β΄ βαθμό,
που υπηρετεί στη Δ/νση Προγράμματος Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων (Δ11), ως
Πρόεδρο,
β) Κλουκίνα Βασιλική του Ιωάννη, του κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό, που υπηρετεί στη Δ/νση Μελετών Έργων
Οδοποιίας και
γ) Καραχρήστου Χαρίκλεια του Αθανασίου, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού με
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό, που υπηρετεί στη Δ/νση Μητρώων
και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15),
με αναπληρωτές τους:
α) Κρινάκο Παναγιώτη του Δημητρίου, του κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό, που υπηρετεί στη Δ/νση Απαλλοτριώσεων και
Τοπογραφήσεων (Δ12), ως αναπληρωτή του Προέδρου,
β) Κωτσαντώνη Παρασκευά του Σωκράτη, του κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό, που υπηρετεί στην ΕΥΔΕ
Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος και
γ) Μπέρτσια Μιλτιάδη του Λάμπρου, του κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό που υπηρετεί στην Υ.Α.Σ./Τμ. Αποθηκών
Ασπροπύργου.
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Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται
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με φροντίδα του Προέδρου, χωρίς
άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των
αναπληρωματικών, τα τακτικά μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για
τυχόν απουσία ή κώλυμά τους.
6 - Έργο της επιτροπής είναι:
α) Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και
β) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιμών, στη
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ. Υ. Με. Δι. , με τα
αποτελέσματα της διενέργειας του διαγωνισμού, το συντομότερο δυνατό.
7 - Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή των προσφορών που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Β ΄ της παρούσας απόφασης.
8 - Ο χρόνος παράδοσης του φωτοαντιγραφικού χαρτιού πρέπει να είναι ο συντομότερος
δυνατός, θα αναφέρεται δε, ρητώς, στην προσφορά κάθε συμμετέχοντος. Ο χρόνος
αυτός σε ουδεμία περίπτωση, με ποινή την απόρριψη της προσφοράς, θα είναι
μεγαλύτερος των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής
της σχετικής σύμβασης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, με ποινή το απαράδεκτο της προσφοράς. Προσφορές που δεν
καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9 - Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ για παράδοση του φωτοαντιγραφικού χαρτιού στις
αποθήκες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως και
Τσιγάντε - Παπάγου, Χαρ. Τρικούπη 182 - Αθήνα). Οι τιμές θα αναγράφονται ολογράφως
και αριθμητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ
προς άλλο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιμή θα δίνεται ως εξής:
α ) τιμή δεσμίδας, με κρατήσεις, χωρίς Φ. Π. Α.,
β ) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις 23 % , στο οποίο υπάγεται η προμήθεια.
(σε περίπτωση
που
αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό
Φ. Π. Α., αυτό
θα
διορθώνεται από την Υπηρεσία).
Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ. Π. Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού
και
η Υπηρεσία διατηρούν το
δικαίωμα να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα
για
την
τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
10 - Το φωτοανατιγραφικό χαρτί θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από
τριμελή επιτροπή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση των
παραδόσεων. Ο
χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού
(ύστερα από
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη
λήξη του συμβατικού χρόνου), με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για
επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη του κανονικού χρόνου παράδοσης ή
της
παράτασης, εφόσον δοθεί, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
Μετάθεση του συμβατικού χρόνου ( χωρίς την επιβολή κυρώσεων ) δίνεται μόνο σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή αντικειμενική
αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του φωτοαντιγραφικού χαρτιού.
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11 - Η πληρωμή της αξίας του φωτοαντιγραφικού χαρτιού θα γίνει μετά την οριστική ,
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του και αφού ο προμηθευτής υποβάλλει το τιμολόγιο
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει αποδεκτός
και η προσφορά θα απορρίπτεται.
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 3,072% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., β) κράτηση 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% επί της
κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν.
4013/2011 και γ)παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% στο καθαρό ποσό της
αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/1994.
Ως
προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του
π. δ. 118/2007.
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12 - Η συνολική δαπάνη προμήθειας του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 προϋπολογίζεται
μέχρι του
ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ
# 23.985,00 € # (συμπεριλαμβανομένου και του Φ. Π. Α. 23 %) και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπ.Υ.Με.Δι., Ειδικός Φορέας 39-110 και
Κ.Α.Ε. 1111 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών».
13 - Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα λαμβάνεται
και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.

υπόψη

14 - Η Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης
του αποτελέσματος
του
διαγωνισμού για μέρος της υπό προμήθειας ποσότητας του φωτοαντιγραφικού
χαρτιού και μέχρι του ποσοστού 50 %.
Επίσης έχει το δικαίωμα
κατακύρωσης
μεγαλύτερης ποσότητας από την
προκηρυχθείσα ποσότητα φωτοαντιγραφικού χαρτιού και μέχρι του ποσοστού 30 %.
15 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού,
εάν αυτό κριθεί ασύμφορο.
16 - Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) eprocurement.gov.gr.
17 - Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού παρέχονται από τη Διεύθυνση
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων (κος Γ. Τασιολάμπρος, τηλ.: 213-1308.815 και κα Ευγενία Χατζηβασιλείου, τηλ.:
213 - 1523.724) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
1 - Γενικό Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Βουτσινάκη
2 - Αναφερόμενους υπαλλήλους,
μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (6)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
3 - Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
4 - κ. Ευγενία Χατζηβασιλείου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕ

απόφαση

Α΄

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

ΤΙΜΗ

χαμηλότερη τιμή,

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην, αγορά, τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή που πληροί τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
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απόφαση

Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Το χαρτί φωτοαντιγραφής θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΤΟΣ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
BAΡΟΣ
ΠΑΧΟΣ

21Χ29,7 εκατοστά
100% χημικός
60%HARDWOOD-40% SOFTWOOD
80γραμ./ τ.μ. ± 2%
0,0038΄± 0.0002
89-92

ΛΕΥΚΟΤΗΣ ΚΑΤΑ PHOTOVOLT M 670 (%)

85-90

AΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑ PHOTOVOLT M 670(%)
ΤΕΦΡΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΚΟΠΗ

ΜΑΧ 11%
100% λευκασμένη κυτταρίνη
Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς ποιότητας ακμών
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