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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZAMPETA
LOGOTHETI
Ημερομηνία: 2021.04.27 12:04:31 EEST

Αθήνα, 26 Απριλίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1/ 7473
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάθεση οικονομοτεχνικής προσφοράς για την προμήθεια 65
δεσμίδων των 500 φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και 1.950 δεσμίδων των 500
φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για την άμεση κάλυψη των αναγκών του
Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
5.160,00 €

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
Φ.Π.Α
24%
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 6.400,00 €
ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 65 ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ Α3
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1950 ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ Α4

ΚΩΔΙΚΟΣ
Α.Λ.Ε. 24.10.20.1001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ «Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού»
ΦΟΡΕΑ
Ε.Φ. 1007.207.0000000 «Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημόσιου Τομέα» του Υπουργείου Εσωτερικών»
οικ. έτος 2021
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ
ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2021, ώρα: 11.00 π.μ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται:
1. - με κατάθεσή τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο είτε με ψηφιακή
υπογραφή, είτε σκαναρισμένα με φυσική υπογραφή και σφραγίδα της
εταιρείας) στο Τμήμα Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών (ισόγειο)
της αναθέτουσας αρχής, (Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα) και υπόψη
Τμήματος Προμηθειών, ή
2.
- με υποβολή e-mail στη διεύθυνση:
e.saganaki@ydmed.gov.gr
d.nikolaou@ydmed.gov.gr
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4412/2016, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός
ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με
την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους, (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ:

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ
www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

Γεωργία Βαλατσού
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής
Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3
Οι παρακάτω Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από τη Δ/νση Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για
όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των
ΝΑΙ
εκτυπωτών (Laser και Inkjet).
Α2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για
την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο
ΝΑΙ
όψεις του.
Α3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 δε θα πρέπει να επηρεάζεται από
το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις
ΝΑΙ
κλιματολογικές συνθήκες.
A4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3πρέπει να παράγεται σε εργοστάσια
που διαθέτουν πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα
ΝΑΙ
με το πρότυπο EMAS ή ISO 14001 ή ισοδύναμο.
A5. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να προέρχεται από
ΝΑΙ
παρθένες ίνες προερχόμενες από πηγές νόμιμης συγκομιδής.
A6. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3πρέπει να είναι τουλάχιστον χωρίς
χλώριο στο αρχικό στάδιο (ECF- ElementalChlorineFree).

ΝΑΙ

Α7. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να παραδίδεται σε
λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων σύμφωνα με την παρ. Β.1.

ΝΑΙ

Α8.Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος
παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

ΝΑΙ

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β1 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις 29,7 cm x
42,0cm
(ΕΝ 20216).
Β2. Περιεκτικότητα σε τέφρα : Μέγιστο 17 % (ISO 2144).
Β3. Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 %κ.β έως 5,5 %κ.β (EN 20287).
Β4. Μάζα : 80 gr/m2 ± 4% (EN ISO 536).
Β5. Πάχος : 100 ± 10 μm (ΕΝ 20534).
Β6. Επίπεδο Κοπής: μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή.
Β7. Αντοχή στο χνούδιασμα (ΙSO 3783)για το ηλεκτρικό μοντέλο:
CD ≥1,2 m/s
Β8. Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO2471).
[3]
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Β9. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ΑSΤΜ Ε 313) ή CIE Whiteness
μεγαλύτερη από 140 WhitenessUnits (ISO 11475) ή μεγαλύτερη από
120 WhitenessUnits (ISO 11476).
Β10. Λαμπρότητα: Μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή μεγαλύτερη
από 95% (ISO 2470-2).
Β11. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min
(ISO 8791-2).
Β12. Αντοχή στον εφελκυσμό: CD≥3,8kN/m (ISO 1924-2).
Β13. Κατεύθυνση ινών: Παράλληλη προς τη μικρότερη διάσταση(EN
644).
Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε
δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να
περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα
άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα
βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο
στάδιο της χρησιμοποίησης.
Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό
(πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για
την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του
περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα
περιέχει πέντε (5) από αυτές.
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Δ1. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά
τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:



Η επωνυμία του προϊόντος.
Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3).
Ο αριθμός των φύλλων.
Η μάζα (g/m2).
Το λογότυπο FSC ή PEFC όταν το προϊόν το διαθέτει.




Δ2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες
ενδείξεις:



Η επωνυμία του προϊόντος.
Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: Α329,7 cm
x 42,0cm).
Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει.


Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Ε1. Μακροσκοπικός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε
τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% της
παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι
λιγότερο από δύο δεσμίδες), την εξακρίβωση της συμφωνίας του
παραδοθέντος χαρτιού με τις απαιτήσεις των παραγράφων Α7, Γ1,
Γ2, Δ1 και Δ2.
Ε2. Πρακτική δοκιμασία:Η Επιτροπή Παραλαβής στα δείγματα του
Μακροσκοπικού Ελέγχου (παρ. Ε1) και σε αριθμό φύλλων που
[4]
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καθορίζει η ίδια διενεργεί πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά
και εκτυπωτικά μηχανήματα του φορέα, για να διαπιστωθεί η
αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του χαρτιού για
φωτοαντιγραφή και εκτύπωση.
Ε3. Εργαστηριακός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνει
δείγματα και αντιδείγματα του παραδοθέντος χαρτιού και
αποστέλλει τα δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο σε διαπιστευμένο
εργαστήριο του φορέα ή του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή
οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Εάν δεν
μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι
διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα.
Η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζεται μετά από επικοινωνία με
το διαπιστευμένο εργαστήριο που θα διενεργήσει τους ελέγχους.Ο
εργαστηριακός έλεγχος έχει σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας ή
μη των ιδιοτήτων του χαρτιού που εξετάζονται εργαστηριακά με τις
παρ. Β.1 έως Β.13. Τα αντιδείγματα φυλάσσονται από την Επιτροπή
Παραλαβής για το ενδεχόμενο κατ’ έφεσην εξέτασης. Το κόστος των
εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται
βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση
αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΣΤ1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του
προσφορά να υποβάλει φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται
υποχρεωτικά όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές.
ΣΤ2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του
προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει
τους κατασκευαστές, τα εργοστάσια κατασκευής του χαρτιού και τον
τόπο εγκατάστασής τους.
ΣΤ3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του
προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης
σύμφωνα με το πρότυπο EMASή ISO 14001 ή ισοδύναμο του
εργοστασίου κατασκευής του χαρτιού.
Τα παραπάνω αποτελούν συμμόρφωση με την απαίτηση Α.4.
ΣΤ4. Για την συμμόρφωση με την απαίτηση Α.5. ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει το
πιστοποιητικό διαδικασιών σύνδεσης της πρώτης ύλης με το τελικό
προϊόν (chainofcustody) για τις πιστοποιημένες ως FSC ή PEFC ίνες
ξύλου ή κάθε άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό μέσο .
Εάν το ξύλο προέρχεται από χώρα η οποία έχει υπογράψει
εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (VPA) με την ΕΕ, η άδεια
FLEGT μπορεί να χρησιμεύσει ως απόδειξη της νομιμότητας.
ΣΤ5.Για την συμμόρφωση με την απαίτηση Α.6. ο προμηθευτής είναι
[5]

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει
τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Β. ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4
Οι παρακάτω Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από τη Δ/νση Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο
για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και
των εκτυπωτών (Laser και Inkjet).

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Α2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4θα πρέπει να είναι κατάλληλο για
την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο
όψεις του.

ΝΑΙ

Α3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4δεν πρέπει να επηρεάζεται από
το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις
κλιματολογικές συνθήκες.

ΝΑΙ

A4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 πρέπει να παράγεται σε
εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποιητικό περιβαλλοντικής
διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO 14001 ή
ισοδύναμο.

ΝΑΙ

A5. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να προέρχεται από
παρθένες ίνες προερχόμενες από πηγές νόμιμης συγκομιδής.

ΝΑΙ

A6. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4πρέπει να είναι τουλάχιστον
χωρίς χλώριο στο αρχικό στάδιο (ECF- ElementalChlorineFree).

ΝΑΙ

Α7. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να παραδίδεται σε
λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων σύμφωνα με την παρ.
Β.1.

ΝΑΙ

Α8.Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος
παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

ΝΑΙ

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 cm x
29,7cm
(ΕΝ 20216)

ΝΑΙ

Β2. Περιεκτικότητα σε τέφρα : Μέγιστο 17 % (ISO 2144)

ΝΑΙ

Β3. Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 %κ.β έως 5,5 %κ.β (EN 20287)

ΝΑΙ

2

Β4. Μάζα : 80 gr/m ± 4% (EN ISO 536)

ΝΑΙ
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Β5. Πάχος : 100 ± 10 μm (ΕΝ 20534)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

Β6. Επίπεδο Κοπής: μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή.

ΝΑΙ

Β7. Αντοχή στο χνούδιασμα (ΙSO 3783) για το ηλεκτρικό μοντέλο:
MD ≥1,2m/s

ΝΑΙ

Β8. Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO2471)

ΝΑΙ

Β9. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ΑSΤΜ Ε 313) ή CIE
Whiteness μεγαλύτερη από 140 WhitenessUnits (ISO 11475) ή
μεγαλύτερη από 120 WhitenessUnits (ISO 11476).

ΝΑΙ

Β10. Λαμπρότητα: Μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή
μεγαλύτερη από 95% (ISO 2470-2).

ΝΑΙ

Β11. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min
(ISO 8791-2)

ΝΑΙ

Β12. Αντοχή στον εφελκυσμό: MD≥3,8kN/m (ISO 1924-2)

ΝΑΙ

Β13. Κατεύθυνση ινών: Παράλληλη προς τη μεγαλύτερη διάσταση
(EN 644)

ΝΑΙ

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε
δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να
περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα
άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που
θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο
στάδιο της χρησιμοποίησης.

ΝΑΙ

Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο
υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή
εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού
από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε
χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.

ΝΑΙ

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Δ1. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά
τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:



Η επωνυμία του προϊόντος.
Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4).
Ο αριθμός των φύλλων.
Η μάζα (g/m2).
Το λογότυπο FSC ή PEFC όταν το προϊόν το διαθέτει.

ΝΑΙ




Δ2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες
ενδείξεις:




Η επωνυμία του προϊόντος.
Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: Α4, 21,0 cm
x 29,7cm).
Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει.
[7]
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Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ε1. Μακροσκοπικός Έλεγχος:Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε
τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% της
παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και
όχι λιγότερο από δύο δεσμίδες), την εξακρίβωση της συμφωνίας
του παραδοθέντος χαρτιού με τις απαιτήσεις των παραγράφων Α7,
Γ1, Γ2, Δ1 και Δ2.

ΝΑΙ

Ε2. Πρακτική δοκιμασία:Η Επιτροπή Παραλαβής στα δείγματα του
Μακροσκοπικού Ελέγχου (παρ. Ε1) και σε αριθμό φύλλων που
καθορίζει η ίδια διενεργεί πρακτική δοκιμασία σε
φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτικά μηχανήματα του φορέα, για να
διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του χαρτιού
για φωτοαντιγραφή και εκτύπωση.

ΝΑΙ

Ε3. Εργαστηριακός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνει
δείγματα και αντιδείγματα του παραδοθέντος χαρτιού και
αποστέλλει τα δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο σε
διαπιστευμένο εργαστήριο του φορέα ή του Γενικού Χημείου του
Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Εάν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι
εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα
εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ποσότητα του δείγματος θα
καθορίζεται μετά από επικοινωνία με το διαπιστευμένο εργαστήριο
που θα διενεργήσει τους ελέγχους.Ο εργαστηριακός έλεγχος έχει
σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας ή μη των ιδιοτήτων του
χαρτιού που εξετάζονται εργαστηριακά με τις παρ. Β.1 έως Β.13. Τα
αντιδείγματα φυλάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής για το
ενδεχόμενο κατ’ έφεσην εξέτασης. Το κόστος των εργαστηριακών
εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των
δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς
συμφωνηθείσα ποσότητα.

ΝΑΙ

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΣΤ1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του
προσφορά να υποβάλει φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται
υποχρεωτικά όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές.
ΣΤ2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του
προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει
τους κατασκευαστές, τα εργοστάσια κατασκευής του χαρτιού και
τον τόπο εγκατάστασής τους.
ΣΤ3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του
προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης
σύμφωνα με το πρότυπο EMASή ISO 14001 ή ισοδύναμο του
εργοστασίου κατασκευής του χαρτιού.
[8]
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Τα παραπώ αποτελούν συμμόρφωση με την απαίτηση Α.4.
ΣΤ4. Για την συμμόρφωση με την απαίτηση Α.5. ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να
υποβάλει το πιστοποιητικό διαδικασιών σύνδεσης της πρώτης ύλης
με το τελικό προϊόν (chainofcustody) για τις πιστοποιημένες ως FSC
ή PEFC ίνες ξύλου ή κάθε άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό μέσο .
Εάν το ξύλο προέρχεται από χώρα η οποία έχει υπογράψει
εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (VPA) με την ΕΕ, η άδεια
FLEGT μπορεί να χρησιμεύσει ως απόδειξη της νομιμότητας.
ΣΤ5.Για την συμμόρφωση με την απαίτηση Α.6. ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να
υποβάλει τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή.

[9]

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

