
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 
φωτοτυπικού χαρτιού Α4 

 

Γενικά 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής EETT) είναι 
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ρυθμίζει, εποπτεύει 
και ελέγχει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία 
δραστηριοποιούνται οι εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων 
επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία 
δραστηριοποιούνται οι εταιρίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί αρμοδιότητες επιτροπής ανταγωνισμού στις 
εν λόγω αγορές. 
Η ΕΕΤΤ προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4, για τις 
ανάγκες των κεντρικών γραφειακών της χώρων στη Αθήνα. 

Αντικείμενο έργου 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης 
να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού με τις 
κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Το υπό προμήθεια χαρτί να είναι Α4, διαστάσεων 210Χ297mm. 
 
1. Το χαρτί να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση 
του πρωτότυπου και από τις δυο όψεις του και να είναι κατάλληλο για εκτυπωτές 
lazer, ink jet φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και μηχανήματα 
τηλεομοιοτυπίας (φαξ). 
2. Να μην απαιτούνται ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη  
χρησιμοποίησή του ούτε να παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό 
γραφείου. 
3. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις 
συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες. 
4. Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100%. 
5. Χρώμα λευκό. 
6. Βάρος 80 g/m² 
7. Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να δοθεί για την δεσμίδα των 500 φύλλων του 
κάθε προσφερόμενου χαρτιού 
8. Επιφάνεια ματ επεξεργασμένη 
9. Πάχος : 102+/- 4% 



10. Το χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο δε 
αριθμός των φύλλων, σε κάθε δεσμίδα, να είναι ακριβής, χωρίς σχισμένα ή 
ελαττωματικά φύλλα και φύλλα άλλων διαστάσεων από τις κανονικές ή άλλες 
κατηγορίες χαρτιού. 
11. Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας πρέπει να είναι τελείως λείο και να μην 
παρουσιάζει γραμμώσεις και φθορές. 
12. Οι δεσμίδες του χαρτιού θα πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό 
(πλαστικοποιημένο χαρτί) για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία του  
περιβάλλοντος. Κάθε 5 δεσμίδες θα πρέπει να είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια 
τα οποία να είναι σφραγισμένα με συγκολλητική ταινία. Το χαρτοκιβώτιο 
συσκευασίας πρέπει να έχει ικανή αντοχή, ώστε να αντέχει στις διακινήσεις με τα 
συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις φορτοεκφορτώσεις. Στο περιτύλιγμα κάθε 
δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο το είδος του 
χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων καθώς και το βάρος σε γραμμάρια. 
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Α4 80 gr/m² 2000 

 

Διευκρινίσεις : 

Πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού θα προηγηθεί μακροσκοπικός έλεγχος και 
πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές της ΕΕΤΤ ώστε 
να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την 
κρίση της, κατόπιν των ελέγχων, να απορρίψει δείγματα τα οποία παρουσιάζουν 
προβλήματα. 
Για τη διενέργεια των ελέγχων, κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό 
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 1 κιβώτιο των 5 δεσμίδων των 500 φύλλων 
χαρτιού Α4 ως δείγμα του χαρτιού που προσφέρει. 
Ένα μέρος του δείγματος θα χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η συσκευασία του, να 
εξεταστεί η συμπεριφορά του στα φωτοτυπικά μηχανήματα και στους εκτυπωτές και 
ένα μικρό μέρος θα διατηρηθεί για να συγκριθεί με την τελική ποσότητα που θα 
παραδώσει ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός. 
Το δείγμα κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ελαττώματα 
όπως: 

 Σκόνη/ίνες χαρτιού 

 Ενωμένα φύλλα 

 Τσαλακωμένα/σχισμένα φύλλα 

 Οπές/ρυτίδες στην επιφάνεια του χαρτιού 

 Ξένα υλικά (κόλλες κλπ) 

 Ανομοιόμορφο κόψιμο στις άκρες 

 Ανομοιόμορφο μέγεθος στα φύλλα 



Οποιοδήποτε ελάττωμα όπως τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το 
διαγωνισμό, κατά την κρίση της επιτροπής. 
Στο εξωτερικό κιβώτιο, εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις που θα αναφέρονται 
οπωσδήποτε, θα αναγράφεται και ο αριθμός των δεσμίδων που περιέχονται, καθώς 
και ο κωδικός προϊόντος του χαρτιού. Σε περίπτωση παράδοσης χαρτιού με άλλο 
κωδικό δεν θα γίνεται η παραλαβή και αυτό θα επιστρέφεται. 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση ποιότητας για το παραδιδόμενο 
υλικό. Η εγγύηση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι σε περίπτωση που κάποια δεσμίδα 
χαρτιού δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα (π.χ έχει ελαττώματα στην επιφάνεια, οι 
άκρες δεν είναι κομμένες σωστά, υπάρχουν κατεστραμμένα/ελαττωματικά φύλλα ή 
προκαλούνται προβλήματα τροφοδοσίας στους εκτυπωτές/φωτοαντιγραφικά), αυτή 
θα επιστρέφεται και θα πρέπει να αντικαθίσταται με νέα. Σε περίπτωση που εξαιτίας 
της κακής ποιότητας του χαρτιού δημιουργηθούν βλάβες στα εκτυπωτικά ή 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα της ΕΕΤΤ, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με το κόστος 
επισκευής τους. 
 

Χρόνος παράδοσης υλικών  

H παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΕΤΤ 
έως το τέλος του τρέχοντος έτους, κατόπιν παραγγελίας από εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του υπηρεσίας. Ο τόπος παράδοσης του χαρτιού βρίσκεται στους 
κεντρικούς γραφειακούς χώρους της ΕΕΤΤ, στη Λ. Κηφισίας 60, Τ.Κ. 15125 στο 
Μαρούσι. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Κατά 
την παράδοση των ειδών, αυτά θα εξετάζονται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
της ΕΕΤΤ η οποία θα ελέγχει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με την προσφορά του αναδόχου και θα 
συντάσσει σχετικό πρακτικό.  

Απόρριψη Προσφορών 

Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως  
απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 
αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προϋπολογισμός και τρόπος πληρωμής  

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των  έξι 
χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (€6.820,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(καθαρή αξία €5.500,00 και €1.320,00 ΦΠΑ 24%).  
Η  καταβολή του τιμήματος για την υλοποίηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις 
τμηματικές παραδόσεις των υλικών και μετά την κατάρτιση και υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 

Κριτήριο Επιλογής 

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο την 
χαμηλότερη τιμή, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της 
παρούσας. 



Κατάθεση προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την 
Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2021 σε σφραγισμένο φάκελο (όπου θα 
συμπεριλαμβάνουν και τα κατάλληλα έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι ικανοποιούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται ανωτέρω) στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας αρ. 
60, Μαρούσι, ΤΚ 15125 (τηλ. 210 6151152, 210 6151018, 2106151030), υπ΄ όψιν 
Γραφείου Προμηθειών. 
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