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ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                    Αρ. Πρωτ: 20744    
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
Ταχ.Διεύθυνση: Σταδίου 31 
Ταχ.Κώδικας   : 101 83 
Πληροφορίες  : Σ. Γιαννακοπούλου 
e-mail            : s.giannakopoulou@ypes.gr                          
Τηλέφωνο      : 213 136 1620                       
Fax              : 213 136 1631  
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την 

κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των επικείμενων 

Εκλογών της εντός του 2019.  

 
 

Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επτά χιλιάδων 

(7.000) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 80 gr MultiCopy, για την κάλυψη των 

αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών λόγω των επικείμενων Εκλογών εντός του 2019, ως 

κατωτέρω: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 80gr/m2 

Περιεκτικότητα σε υγρασία (Moisture content), % Μέγεθος κοπής 

(Cut size) / Σελίδες φύλλων (Folio sheets) 

4.3/4.8 

Πάχος (Thickness) 105 mm 

Λειότητα (Smoothness Bendtsen) 160 ml/min 

Αδιαφάνεια (Opacity) 92 % 

CIE Λευκότητα (Whiteness) 168 % 

ISO Φωτεινότητα (Brightness) 101 % 

Με την ένδειξη (labelled) ColorLok ΝΑΙ 

Μόνιμη Γήρανση (Ageing permanent) ΝΑΙ 

Χωρίς χλώριο (TCF, Totally Chlorine Free) ΝΑΙ 

Nordic Ecolabel (Swan) ΝΑΙ 

EU Ecolabel (EU Flower) ΝΑΙ 

Πιστοποιημένο (certified) με FSC ΝΑΙ 

 

Η εκτιμώμενη δαπάνη για το σύνολο της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

25.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2410201001, 

του ΕΦ 1007-201 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει συμπληρωματικά με την προσφορά τους να 

καταθέσουν αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ασφαλιστικής 
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ενημερότητας, φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασμα(τα) των 

απαραίτητων ποινικών μητρώων. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ένορκη 

βεβαίωση για τη μη επιβολή προστίμου για αδήλωτη εργασία σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών,  πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή για τους 

εγγεγραμμένους χρήστες στην ηλεκτρονική πύλη ΣΕΠΕ (sepenet.gr), πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, ότι 

δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος του υποψηφίου αναδόχου τα τελευταία 2 χρόνια πριν 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, το οποίο εκδίδεται 

αυτοματοποιημένα μέσω ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής αίτησης. 

 Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι δύο (2) μήνες και να αναφέρεται στην 

προσφορά. Προσφορές που αποκλίνουν από τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα κριθούν ως 

απαράδεκτες και θα απορριφθούν. 

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προμηθειών 

και Υποδομών, Σταδίου 31, 4ος όροφος, μέχρι τη Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 

11:00, σε σφραγισμένο φάκελο. 

 

                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

     Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ     
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