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Θέμα: Προμήθεια και εκτύπωση καρτών ελέγχου καυσαερίων
Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, μετά την κήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της υπ’ αριθμ.
60808/4838/30-10-2015 απόφασης ως άγονου για το είδος «Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων», θα προβεί σε
ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, για την προμήθεια και εκτύπωση 180.000 ± 10% καρτών ελέγχου
καυσαερίων, σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προμήθεια και εκτύπωση καρτών ελέγχου καυσαερίων

ΕΡΓΟ

Προμήθεια και εκτύπωση 180.000 ± 10% καρτών ελέγχου καυσαερίων.
Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39-110, Κ.Α.Ε. 0843

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

5.000,00 ευρώ

Φ.Π.Α.

23%

CPV

44423400-5

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες

Φ.Π.Α.

23%

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση 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.) www.eprocurement.gov.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Σ. Λαζαρίδης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 180.000 τεμάχια (±10%) Κάρτες έλεγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
2.1 Το χαρτί πρέπει να φέρει ενσωματωμένη υδατογράφηση με την ένδειξη κεφαλαίων
γραμμάτων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» που να είναι ορατή με το διερχόμενο από το φώς.
2.2 Το βάρος του να είναι 150 gr/m² περίπου.
2.3 Στη μάζα του χαρτιού πρέπει να περιέχονται φθορίζουσες έγχρωμες ίνες δύο ή τριών
χρωματισμών (ερυθρές - μπλε - κίτρινες ) και σε ποσοστό τουλάχιστον 0,10% του συνολικού
ποσού των ινών του χάρτου, ορατές μόνο με υπεριώδεις ακτίνες, προκειμένου να ελέγχεται ή
τυχόν πλαστογράφηση της κάρτας.
2.6 Το χρώμα μπέζ ανοικτό θα είναι στη μάζα του χαρτιού και όχι με επίστρωση υλικού.
2.7 Η κατασκευή και η σύνθεση του υλικού του χαρτιού θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις
συνήθεις προδιαγραφές ασφαλείας.
2.8 Να είναι ευχερής ή αμφίπλευρη εκτύπωση επί της Κ.Ε.Κ., των διαφόρων στοιχείων. Για το
σκοπό αυτό πρέπει να έχει επιφάνεια με μεγάλη απορροφητικότητα και να εξασφαλίζει τη
συγκράτηση των εκτυπωτικών, όπως μελάνη γραφής, μελάνη διαρκείας, μελάνη σφραγίδων,
μελανοταινία γραφομηχανής, μελανοταινία εκτυπωτή Η/Υ κ.λ.π.. Η απορροφητικότητα να είναι τόσο
βαθιά, ώστε για να σβηστεί το αναγραφέν στοιχείο, να χρειάζεται βαθιά και επομένως ορατή ή
ανιχνευόμενη απόξεση του υλικού.
2.9 Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δείγμα του προσφερόμενου χαρτιού, με
υδατογράφηση οποιουδήποτε περιεχομένου.
2.10 Δείγμα Κ.Ε.Κ. θα παραδοθεί από την Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου.
3. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
3.1 Το έντυπο της κάρτας θα είναι μονόφυλλο.
3.2 Οι διαστάσεις της Κ.Ε.Κ. είναι 148 x 106
2mm.
3.3 Η πρώτη όψη της Κ.Ε.Κ., θα εκτυπωθεί με δάπεδο ασφαλείας.
3.4 Οι Κ.Ε.Κ. θα αριθμούνται κατά την εκτύπωσή τους, στη θέση «αριθμός κάρτας».
Θα δοθούν δύο πεδία αρίθμησης, έτσι ώστε ορισμένες κάρτες να έχουν αρίθμηση από το πρώτο
πεδίο και οι υπόλοιπες από το δεύτερο.
Τα πεδία αρίθμησης καθώς και το πλήθος των καρτών ανά πεδίο θα δοθούν στον προμηθευτή
από την Δ/νση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
3.5 Η εκτύπωση θα γίνει με ανεξίτηλο μελάνι άριστης ποιότητας.
3.6 Το περιεχόμενο και των δυο όψεων της Κ.Ε.Κ. (επιβατηγών & φορτηγών) φαίνεται στα
δείγματα.
3.7 Πριν από την εκτύπωση θα υποβληθεί δείγμα ή μακέτα σε φυσικό μέγεθος και δείγμα του
χαρτιού, για έγκριση από την Υπηρεσία.
Τα δείγματα θα παραδοθούν για έγκριση στη Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αναστάσεως 2, 4ος όροφος, Παπάγου, η οποία
θα ολοκληρώσει τους ελέγχους μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την προσκόμιση των
δειγμάτων. Για κάθε καθυστέρηση απάντησης, θα παρατείνεται ανάλογα και ο χρόνος παράδοσης
των καρτών.
4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4.1 Οι Κ.Ε.Κ. θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα των 1000 ή 500 καρτών.
4.2 Κάθε πακέτο θα περιέχει τον ίδιο αριθμό εντύπων και θα είναι τυλιγμένο με χαρτί
συσκευασίας πάνω στο οποίο θα υπάρχει ετικέτα η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία:
α) Τα στοιχεία του προμηθευτή.
β) Το είδος (Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων).
γ) Τον αριθμό των καρτών που περιέχει και την περιοχή αρίθμησής τους.
Χρόνος παράδοσης: εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Χρόνος παραλαβής: δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού
εργαστηριακού ελέγχου του Γ.Χ.Κ.
Τρόπος παραλαβής: Μετά από έλεγχο από επιτροπή παραλαβής και αποστολή δείγματος στο Γενικό
Χημείο του Κράτους.

