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ο 

26/2021 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς στη 

διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού 

διαστάσεων Α4 (4.100 πακέτα)/CPV 30197643-5 του Νοσοκομείου, αρχικού 

προϋπολογισμού 11.372,90 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%,  για δύο (2) έτη 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις». 

3. το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του 

αρ. 118 του Ν. 4412/2016                                                             

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3442/12-04-2021  αίτημα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης 

Διοικητικής  Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος» . ( ΑΔΑΜ: 

21REQ008461198  14/04/2021)    

5. Το υπ’ αριθμ. 3485/13-04-2021 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη για την προμήθεια. 

6. Την υπ’αριθμ. 21
η
/θ.16/13.04.2021 Απόφαση του Δ.Σ. (με ΑΔΑ: 6ΕΚ346907Γ-ΕΝ6) περί 

έγκρισης της σκοπιμότητας και της προσφυγής στη  διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 

118 του Ν. 4412/2016).  

7. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 572/13-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω8Ο746907Γ-

ΧΗ8) με την οποία διατέθηκε πίστωση ύψους 11.372,90€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) για τα οικ. έτη 

2021-2023 σε βάρος του ΚΑΕ.: 1731. 

8. Το υπ’αριθμ. 572/13-04-2021 Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ:21REQ008465642 14/4/2021. 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού 

Χαρτιού διαστάσεων Α4 (4.100 πακέτα)/CPV 30197643-5 του Νοσοκομείου, αρχικού 

προϋπολογισμού 11.372,90 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%,  για δύο (2) έτη, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται με τo υπ’αριθμ. 3442/12-04-2021 αίτημα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης 

Διοικητικής  Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος». Η χρονική διάρκεια 

της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη . 

 

Η Τεχνική Περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας , παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ των Τεχνικών 

Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Με την υποβολή της προσφοράς σας να μας προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω υποβάλλεται από τον οικονομικό 

φορέα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, όπως 

αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. 



2. Επιπλέον, για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης στη περίπτωση που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, με την υποβολή της προσφοράς πρέπει να μας 

προσκομίσει: 

Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 

εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

3. Έντυπο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής. 

4. Έντυπο ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής. 

  

Ειδικοί Όροι 

1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί, ορίζεται για δύο (2) έτη και αρχίζει από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης.  

2. Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού προσώπου 

ή ένωσης προσώπων, ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή 

των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας 

καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να  υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν 

υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της 

υποβολής της προσφοράς .  

4.    Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου 

και τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης (επί ποινή απόρριψης). 

5.   Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών και για το σύνολο της 

ποσότητας τους . 

6.    Η παράδοση των ζητούμενων ειδών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου 

και όχι αργότερα από 4 εργάσιμες από την αποστολή της παραγγελίας. 

7.  Στην τεχνική προσφορά απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η προσκόμιση δειγμάτων μιας  (1) 

δεσμίδας των 500 φύλλων για το Α4, όπως ρητά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

παρούσας πρόσκλησης (επί ποινή απόρριψης), συνοδευόμενα από δελτίο αποστολής ή άλλο σχετικό 

έγγραφο, τοποθετημένα μέσα σε ασφαλή συσκευασία. Ο φάκελος με τα δείγματα θα φέρει την ένδειξη  

ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 21/04/2021, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 11:00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. 

Πληροφορίες για την ανωτέρω υπηρεσία μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας και το 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με την υπ’αριθμ. 21
η
/θ.16/13.04.2021 Απόφαση του Δ.Σ. (με ΑΔΑ: 

6ΕΚ346907Γ-ΕΝ6 ) .  

                

 

 

 

 
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                                                        

 

                                                                                        ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟY ΧΑΡΤΙOY 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α4 

 

Τα τεχνικά στοιχεία του φωτοαντιγραφικού χαρτιού πρέπει να είναι : 

 

1. Είδος: Το φωτοαντιγραφικό χαρτί να είναι για επαγγελματική χρήση, κατάλληλο για 

φωτοτυπίες και εκτυπώσεις σε εκτυπωτές laser και inkjet, σε φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα υψηλής ταχύτητας και σε FAX.  

2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί θα πρέπει να είναι μονόφυλλο, κατάλληλο για την απευθείας 

εκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.   

3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί δεν πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα 

αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες. 

4. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους, να 

δηλώσουν τα εργοστάσια παραγωγής του χαρτιού και τον τόπο εγκατάστασής τους. 

5. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης,  με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να 

υποβάλουν αντίγραφο του πιστοποιητικού περιβαλλοντικής διαχείρισης του εργοστασίου 

παραγωγής του χαρτιού, σύμφωνα με τα πρότυπα EMAS (Σύστημα Οικολογικής 

Διαχείρισης και ελέγχου) ή ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). 

6. Διαστάσεις :   

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

7. Μάζα (Βάρος) : 80 gr/m
2  

± 4% (EN ISO 536). 

8. Πάχος – Πυκνότητα: 100 μm ± 5 % (ΕΝ 20534). 

9. Επιφάνεια: Η επιφάνεια των φύλλων να είναι ματ επεξεργασμένη, λεία, χωρίς  

τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, κηλίδες ή 

ραβδώσεις, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει 

χνούδι καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά, να βγαίνει χωρίς καμπύλες. 

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

11. Θα έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσλειτουργιών των τροφοδοτών 

εγγράφων των μηχανημάτων.  



12. Σύσταση: Από 100% χημικό πολτό.  

13. Χρώμα: Λευκό 

14. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ΑSΤΜ  Ε-313) ή CIE Whiteness μεγαλύτερη από 

135 Whiteness Units (ISO 11475) ή μεγαλύτερη από 110 Whiteness Units (ISO 11476). 

15. Αδιαφάνεια(ISO 2471):  Μεγαλύτερη από 85%   

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

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

18. Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65%. 

19. Πάχος(ISO 20534)  : 100μm ± 5% 

20. pH (ISO 6588)   : 7,5-8,5 

21. Κοπή: Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς ποιότητας ακμών. Το σχήμα του φύλλου να 

είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου να μην παρουσιάζουν 

γραμμώσεις (γρέζια), κάθε δε φύλλο να αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα. 

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

23. Πρότυπα – Μέθοδοι ελέγχου : ISO DIS 216, ISO 287, ISO 534, ISO 2144, ISO 2470, 

ISO 2471, ISO 3783, ISO 6588, ISO 8791-2, ISO 9184-3, EN 644, EN 20287, EN20534, 

EN ISO 536, IEC93/ASTM D-4949, ASTM E-313, ISO 9001, ISO 14001. 

24. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και 

ανεξίτηλο:  

 Η επωνυμία του προϊόντος.  

 Το είδος χαρτιού 

 Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4).  

 Ο αριθμός των φύλλων.  

 Το βάρος (g/m2). 

 Η ένδειξη (βέλος) για τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στο μηχάνημα  

 

25. Στο εξωτερικό του χαρτοκιβωτίου πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:  

 Η επωνυμία / ο κωδικός του προϊόντος. 

 Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: για παράδειγμα:  (Α4: 21,0 

cm x 29,7cm).  

 Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει. 



 

 

26. Συσκευασία:  

α) 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 και  

β) 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. 

27. Δείγματα: Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δείγματα από το προσφερόμενο 

χαρτί. Πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού, θα προηγηθεί πρακτική δοκιμασία σε 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα 

του. Κατά τον έλεγχο συμπεριφοράς το χαρτί δεν θα πρέπει να προκαλεί οποιαδήποτε 

δυσλειτουργία στα μηχανήματα του νοσοκομείου, η δε ποιότητα εκτύπωσης θα πρέπει να 

είναι άριστη χωρίς διάχυση ή αλλοίωση του χρώματος , αποκόλληση ξηρογραφικού 

υλικού κατά την φωτοεκτύπωση κλπ. Το αποτέλεσμα της δοκιμής θα ληφθεί σοβαρά 

υπόψη για την επιλογή του καταλληλότερου. Για την διενέργεια των ελέγχων, κάθε 

συμμετέχοντας οφείλει να καταθέσει (1) δεσμίδα των 500 φύλλων ως δείγμα του χάρτου 

που προσφέρει  (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ). 

28. Tα δείγματα κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώματα 

όπως : 

 Σκόνη / ίνες χαρτιού 

 Ενωμένα /τσαλακωμένα/σχισμένα φύλλα 

 Οπές κλπ στρεβλώσεις στην επιφάνεια του χαρτιού 

 Ξένα υλικά (κόλλα κλπ) 

 Ανομοιομορφία στο μέγεθος ή / και στην κοπή 

29. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κάθε είδους άλλη δαπάνη 



(έξοδα μεταφοράς κ.λ.π.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί 

στην προσφορά. 

30. Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι για δύο (2) έτη, από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης και με δικαίωμα 3μηνης μονομερής παράτασης από την πλευρά της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

31. Η παράδοση των ζητούμενων ειδών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του 

νοσοκομείου και όχι αργότερα από 3 εργάσιμες ημέρες από την αποστολή της 

παραγγελίας. 

 

 

 

 
                                           

 


