
 

 

 

 
 
 
 
 
ίνδοσ,  15/06/2020 
Αρ. Πρωτ. : 8735_2020-06-15  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΙΕΘΝΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ (ΔΙ.ΠΑ.Ε) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ 
ΣΚ 57400 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΘ 141 - ΙΝΔΟ 
Πλθροφορίεσ: Εςζρογλου ταφροσ 
Email: promithies@admin.teithe.gr 
Σθλζφωνο: 2310 013152   
Fax: 2310 799152 

   
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σο ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιςτθμιοφπολθ αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

1. Σo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορκ.φαλμ. ςτα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 
Α/3-11-16): Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Σα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 17 του άρκρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16. 
3. Σα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 22 του Ν.4144/13. 
4. Σα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωςθ και 

λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ». 
5. Σα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άςκθςθ 

υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ 
και άλλεσ διατάξεισ. 

6. Σο Ν.4610 για τθ υνζργεια Πανεπιςτθμίων και Σεχνολογικϊν Ιδρυμάτων ο οποίοσ 
δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Αρ. Φφλλου 70Αϋ/07-05-2019). 

7. Σθν αρικμ. 19407/Η1/11-02-2020 Τ.Α. (ΦΕΚ 106/ τ.ΤΟΔΔ /14-02-2020), για τθ υγκρότθςθ 
τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου Ελλάδοσ.  

8. Σθν απόφαςθ ΔΦ2.1/2325/(ΦΕΚ 550/τ.Β’/20-02-2020)  «Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων των 
Αντιπροζδρων τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ». 

9. Σο με Αρικ. Πρωτ. 5125/08-04-2020 αίτθμα προμικειασ αγακϊν, «Για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν τθσ Αλεξάνδρειασ Πανεπιςτθμιοφπολθσ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ςε φωτοαντιγραφικό χαρτί» 
(ΑΔΑΜ:20REQ006698084 2020-05-13). 

10.  Σθν Αρικ. Πρωτ. 382/26-05-2020 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 382 για το οικονομικό 
ζτοσ 2020 με ΑΔΑ: ΡΡΦΦ46ΨΗ3Π-4ΔΒ και ΑΔΑΜ:20REQ006811678 2020-06-03, θ δαπάνθ 
2.480,00 € βαρφνει των τακτικό προχπολογιςμό και τον ΚΑΕ 1731Α. 

 
καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλλουν προςφορά για τθν προμικεια 
αγακϊν  «Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθν Αλεξάνδρειασ Πανεπιςτθμιοφπολθσ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
ςε φωτοαντιγραφικό χαρτί», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ 2.480,0 ευρϊ με Φ.Π.Α. 24%. 



 
Θ δαπάνθ βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2020 και τον  
ΚΑΕ 1731Α (2.480,00 €). Οι ανωτζρω προμικειεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ 
του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 30197643-5 / φωτοαντιγραφικό χαρτί 
(2.480,00 €).  
 
Κριτιριο κατακφρωςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ. 
 
Αντικείμενο προμικειασ: 
 
Α/Α Περιγραφι υπθρεςίασ Ποςότθτα Μονάδα 

μζτρθςθσ 
Προχπολογιςμόσ 

χωρίσ Φ.Π.Α 
Φ.Π.Α. 

24% 

υνολικόσ 
Προχπολογιςμόσ 

με Φ.Π.Α 

1 Λευκό φωτοαντιγραφικό 
χαρτί Α4, 80gr/m2 

800 Δεςμίδα 
των 500 
φφλλων  

2000 € 480 € 2.480 € 

       

  ΤΝΟΛΟ   2000 € 480 € 2.480 € 

 
 
 

Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ     Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 

  
 

 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με 
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

 

Χρόνοσ Παράδοςθσ: 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το υπό προμικεια είδοσ εντόσ διαςτιματοσ 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ με 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

Τπεφκυνοσ Παραλαβισ:   
Για κζματα που αφοροφν τθν παραπάνω προςφορά  οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
απευκφνονται ςτον κ. Επαμ. Ναρλιϊτθ, Σθλζφωνο: 2310 013070, Email: enarpl@ihu.gr 

 

Φάκελοσ Προςφοράσ: 
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο Διεκνζσ 
Πανεπιςτιμιο Ελλάδοσ – Αλεξάνδρεια Πανεπιςτθμιοφπολθ, ίνδοσ, Θεςςαλονίκθ, μζχρι και 
τθν 22/06/2020 και ϊρα  12:00. Μετά τθν παρζλευςθ τθν ανωτζρω προκεςμίασ, οι προςφορζσ 
που κα αποςταλοφν κεωροφνται εκπρόκεςμεσ  και επιςτρζφονται. 

 
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενδείξεισ: 
 

«ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ»  Πλιρθσ Επωνυμία, Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, 



διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, εφόςον υπάρχει. 
ΠΡΟΦΟΡΑ 
«Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Αλεξάνδρειασ Πανεπιςτθμιοφπολθσ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ςε 
φωτοαντιγραφικό χαρτί» 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο Ελλάδοσ (Αλεξάνδρεια Πανεπιςτθμιοφπολθ) 
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 22/06/2020 και ϊρα  12:00 
Να μθν ανοιχτεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι το πρωτόκολλο 

 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει: 
 

 Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

 Οποιοδιποτε δικαιολογθτικό αναγράφεται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ παροφςασ. 
(υνθμμζνο Α Παράρτθμα αναλυτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν) 

 Για ποςά άνω των 1.500,00 Ευρϊ με ΦΠΑ Φορολογικι ενθμερότθτα. 

 Για ποςά άνω των 2.500,00 Ευρϊ κα πρζπει να προςκομίηεται πζρα των ανωτζρω 
Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα και Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου.  

Σον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ. 
 

O Αντιπρόεδροσ των Οικονομικϊν, Προγραμματιςμοφ 
και Ανάπτυξθσ 

του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου Ελλάδοσ 
 
 

Δθμιτριοσ Μπαντζκασ 
Κακθγθτισ 

 



Α. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

α/α Αναλυτικι περιγραφι τεχνικϊν προδιαγραφϊν των αγακϊν που ηθτοφνται 

1 Θ ποιότθτα του φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ πρζπει να είναι θ κατάλλθλθ, ϊςτε να μθ 
δθμιουργθκεί το παραμικρό πρόβλθμα ςτθ λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά 
μθχανιματα, τουσ εκτυπωτζσ Laser και Inkjet και τισ ςυςκευζσ τθλεομοιοτυπίασ (φαξ) του 
Ιδρφματοσ, τόςο βραχυπρόκεςμα όςο και μακροπρόκεςμα. 
Οι προςφορζσ κα δοκοφν με τιμι μονάδασ για Α4  χαρτί ανά δεςμίδα. 
Α. Ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

1. Διαςτάςεισ για Α4 210 mm x 297 mm 
2. Για το λευκό χαρτί 80gr : Λευκότθτα ≥ 130 CIE 
3. φνκεςθ χαρτιοφ 100% κ.β. χθμικόσ πολτόσ . 
4. Μάηα ανά μονάδα επιφάνειασ ςε χαρτί 80gr : 80 gr/sq.m +3%   και   πάχοσ   με  

ελάχιςτθ  απαίτθςθ 97 μΜ. 
5. Αδιαφάνεια : ελάχιςτθ απαίτθςθ 90%. 
6. Κατεφκυνςθ ινϊν παράλλθλθ ςτθ μεγάλθ διάςταςθ.  
7. Κατάλλθλο για ταυτόχρονθ εκτφπωςθ και ςτισ δφο όψεισ. 
8.  Παραγόμενα φωτοαντίγραφα ευκρινι και ςτακερά (χωρίσ αλλοιϊςεισ κάτω από τισ 

ςυνικεισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ). 
9. Επιφάνεια ματ, λεία. Σα φφλλα κάκε δεςμίδασ πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από 

επικολλθμζνα ρινίςματα χαρτιοφ, ςτίγματα, δυςχρωμίεσ, αποξζςεισ, τςαλακϊματα ι 
άλλεσ ατζλειεσ ςτθν κοπι, τθν υφι, τθν όψθ ι τισ διαςτάςεισ. 

10. Κατάλλθλθ αντίςταςθ των φφλλων ςτο χνοφδιαςμα για προςταςία του εξοπλιςμοφ.  
11. Κνεσ χαρτιοφ : DIN A4 παράλλθλεσ προσ τθ μεγάλθ διάςταςθ. 
12. Κατά τθν ζξοδό του από τα μθχανιματα να βγαίνει χωρίσ καμπυλότθτεσ. Επαρκισ 

αντοχι ςτον εφελκυςμό και ςτθ διάςχιςθ για προςταςία του εξοπλιςμοφ ςε 
περιπτϊςεισ εμπλοκϊν ι κατά τθ διαδικαςία απεμπλοκισ χαρτιοφ από τουσ χριςτεσ. 

13. Βζλτιςτθ ςκλθρότθτα και δυςκαμψία φφλλων προσ αποφυγι αςτοχιϊν ςτθν 
τροφοδοςία. 

14. Θ κοπι του χαρτιοφ να είναι λεία και το κόψιμο των φφλλων κάκε δεςμίδασ να είναι 
τελείωσ λείο και κακαρό με ςχθματιηόμενεσ γωνίεσ ακριβϊσ 90° και απουςία 
γραμμϊςεων. 

15. Κατάλλθλο για χριςθ ςε εκτυπωτζσ inject, εκτυπωτζσ laser, fax, φωτοαντιγραφικά 
μθχανιματα υψθλισ ταχφτθτασ, πολυμθχανιματα. 

16. Χαμθλά ποςοςτά απορρόφθςθσ υγραςίασ, ϊςτε να μθν απαιτείται ειδικι 
μεταχείριςθ και υπερβολικζσ προφυλάξεισ πριν από τθ χρθςιμοποίθςι του.  

17. Να μθν παρουςιάηει ευαιςκθςία ςε κανονικό φωτιςμό γραφείου. 
 

Β. Συςκευαςία - Αποθήκευςη 
1. Κάκε δεςμίδα χαρτιοφ Α4 80gr κα αποτελείται από 500 φφλλα. Ο αρικμόσ των φφλλων να 
είναι ακριβισ και τα φφλλα τθσ ίδιασ ακριβϊσ διάςταςθσ και ποιότθτασ.  
2. Οι δεςμίδεσ πρζπει να είναι πακεταριςμζνεσ και προςτατευμζνεσ με χαρτί που ζχει 
υποςτεί επεξεργαςία αδιαβροχοποιιςεωσ ι πλαςτικι ςυςκευαςία, ζτςι ϊςτε να 
προςτατεφονται από τθν υγραςία του περιβάλλοντοσ.  
3. Σο προςτατευτικό περιτφλιγμα των δεςμίδων πρζπει να χαρακτθρίηεται από ικανι αντοχι 
ςτισ ςυνικεισ καταπονιςεισ μεταφοράσ και αποκικευςθσ και να φζρει τυπωμζνα με τρόπο 
ευκρινι και ανεξίτθλο τα παρακάτω ςτοιχεία :  
α) Σο εμπορικό ςιμα του χαρτιοφ  
β) Σισ διαςτάςεισ των φφλλων  
γ) Σον αρικμό των φφλλων 
δ) Σθ μάηα (gr/m2)  
το εξωτερικό κιβϊτιο των δεςμίδων, κα αναγράφονται τουλάχιςτον τα ίδια ςτοιχεία.  
Οι δεςμίδεσ κα είναι ςυςκευαςμζνεσ ανά τζςςερισ ι πζντε, ςε χάρτινο κιβϊτιο υψθλισ 



αντοχισ ςε ςυνικεισ διακινιςεισ/φορτοεκφορτϊςεισ κακϊσ και ςε καταπονιςεισ 
ςτοιβάγματοσ αποκικευςθσ.  
 
 
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Θ παράδοςθ του χαρτιοφ κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου Ελλάδοσ 
ςτθν Αλεξάνδρεια Πανεπιςτθμιοφπολθ ςτθ ίνδο.     
Σθν ευκφνθ και τα ζξοδα μεταφοράσ – ςυςκευαςίασ και  τοποκζτθςθσ του ξθρογραφικοφ 
χαρτιοφ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδειχκοφν ζχει αποκλειςτικά ο προμθκευτισ. Θ 
εκφόρτωςθ, θ μεταφορά του και θ τακτοποιθμζνθ αποκικευςθ - ςτοίβαξθ  ςτουσ   χϊρουσ, 
γίνεται με ευκφνθ και προςωπικό του προμθκευτι. 
Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν καλι ποιότθτα ολόκλθρθσ τθσ ποςότθτασ του ξθρογραφικοφ 
χαρτιοφ. ε περίπτωςθ που το ΔΙ.ΠΑ.Ε. διαπιςτϊςει ότι το χαρτί δεν είναι άριςτθσ ποιότθτασ, 
ο προμθκευτισ υποχρεοφται να το αντικαταςτιςει, αμζςωσ μόλισ αυτό του γνωςτοποιθκεί 
από το Πανεπιςτιμιο, εντόσ τριϊν (3) θμερϊν με χαρτί άριςτθσ ποιότθτασ.  

 
 

 

 


