Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Χίου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών
Αρ. Μελέτης 01 /2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Εντύπων & υλικών μηχανογράφησης (φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 & Α3)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται να γίνει η προμήθεια:
1) Φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων 21.0 x 29.7εκ, βάρους 80γρ. Α4,
2) Φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων 29.7 x 42.0εκ, βάρους 80γρ. Α3
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χίου για το έτος 2018.
Τα είδη προς προμήθεια θα παραδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τμηματικά και
κατόπιν έγγραφης παραγγελίας που θα δίνεται από το Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών
του Δ. Χίου σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών. Ο ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να παραδώσει τις ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες ανάλογα την
παραγγελία στις κατά τόπου Υπηρεσίες και σε χώρους που θα υποδείξουν αυτές με δικά
του έξοδα.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και η συνολική
δαπάνη της ανέρχεται στο ποσό των 6.999,64 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου
Φ.Π.Α.
Θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον ΚΑ 10-6613.001 του
Δημοτικού Προϋπολογισμού 2018.

Χίος 15/1/2018
Ο Συντάξας
Φαφαλιός Αδαμάντιος
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα είδη χαρτιού πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, αμεταχείριστα, υποχρεωτικά με
ποινή αποκλεισμού. Στη διαδικασία θα γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των
ειδών της προμήθειας. Προσφορά που δεν θα αφορά το σύνολο των ειδών της
προμήθεια αλλά επιμέρους αυτής, θα απορρίπτεται ως μη αποδεκτή.
Οι προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών χαρτιού πρέπει να καλύπτουν
τουλάχιστον τις κατωτέρω προδιαγραφές:
Άρθρο 1ο Χαρτί εκτύπωσης μεγέθους Α4
Χαρτί εκτύπωσης λευκό, για χρήση σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, fax, Inkjet και
laser εκτυπωτές, σχεδιασμένο να προσφέρει εξαιρετικά αντίγραφα με εκτυπώσεις
σταθερής ποιότητας, διαστάσεων 210 x 297mm, 80γρ. (Α4). Θα έχει 500 φύλλα ανά
δεσμίδα και θα είναι Πιστοποιημένου κατασκευαστή κατά ISO 9001, ISO 14001.
Άρθρο 2ο Χαρτί εκτύπωσης μεγέθους Α3
Χαρτί εκτύπωσης λευκό, για χρήση σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, fax, Inkjet και
laser εκτυπωτές, σχεδιασμένο να προσφέρει εξαιρετικά αντίγραφα με εκτυπώσεις
σταθερής ποιότητας, διαστάσεων 297 x 420mm, 80γρ. (Α3). Θα έχει 500 φύλλα ανά
δεσμίδα και θα είναι Πιστοποιημένου κατασκευαστή κατά ISO 9001, ISO 14001.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1
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ΕΙΔΟΣ
Χαρτί εκτύπωσης μεγέθους Α4
Χαρτί εκτύπωσης μεγέθους Α3

ΜΟΝΑΔΑ
Δεσμίδα
>>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Γκανάπη Μαρία

Χαμέτης Ιωάννης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

2.215
2,44
100
5,78
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 17%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
5. 404,60
578,00
5.982,60
1.017,04
6.999,64
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