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Ρέθυμνο 18/07/2017
Αριθ. πρωτ.: 9737

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(απόφαση πρύτανη 8315/21-06-2017 ΑΔΑ: ΩΑΠΨ469Β7Γ-ΓΨ1)
Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις
31/07/2017 και ώρα 12.00 μ.μ., για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού (Α4
και Α3) CPV 30197643-5 φωτοαντιγραφικό χαρτί, για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών
Τμημάτων και Δ/νσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το 2017,
προϋπολογισμού δαπάνης 6.258,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (υπ’ αριθ.
274/Πρωτ. 6783/25-05-2017 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης (ΑΔΑ: ΨΒΔΖ469Β7Γ79Λ)
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο του φωτοαντιγραφικού χαρτιού (395 κουτιά
των πέντε δεσμίδων Α4 και 6 κουτιά των πέντε δεσμίδων Α3).
Ο ανάδοχος θα τιμολογήσει και θα παραδώσει το φωτοαντιγραφικό χαρτί σε
κάθε Τμήμα ή Δ/νση ξεχωριστά.
Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη ανάγκη σε φωτοαντιγραφικό χαρτί εντός
του έτους 2017, η προμήθεια θα γίνει με τις ίδιες τιμές στις οποίες θα κατακυρωθεί
η ανωτέρω προμήθεια.
Μαζί με την προσφορά κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς, αντίγραφο ποινικού μητρώου τελευταίου
τριμήνου όλων των υπόχρεων αναλόγως την εταιρεία, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε
περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό και τροποποιήσεις του σε
περίπτωση νομικού προσώπου) και παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων
συμμετέχει με εκπρόσωπό του
Κατά τη σύμβαση θα ζητηθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ).
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του
Παν/μίου Κρήτης
Ακολουθεί πίνακας τεχνικών προδιαγραφών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 – Α3 (2017)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.313,00€
Α/Α
ΤΜΗΜΑ
ΚΟΥΤΕΣ Α4
Βιβλιοθήκη
80
1.
Π.Τ.Δ.Ε.
20
2.
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
46
3.
Δ/νση Διοικητικού
23
4.
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
6
5.
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας
17
6.
Π.Τ.Π.Ε.
16
7.
Τμήμα Φιλολογίας
33
8.
Τμήμα Οικονομικών
40
9.
Επιστημών
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
13
10.
Δ/νση Τεχνικών Έργων
10
11.
Τμήμα
Πολιτικής
Επιστήμης
52
12.
Τμήμα Κοινωνιολογίας
13
13.
14.
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
26
ΣΥΝΟΛΟ
395

ΚΟΥΤΕΣ Α3
1
3

2

6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΦΟΡΑ 395 ΚΟΥΤΙΑ ( ΤΩΝ 5 ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ)
ΧΑΡΤΙ Α4 KAI 6 KOΥΤΙΑ (ΤΩΝ 5 ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ) ΧΑΡΤΙ Α3
Η

•
•
•

Το χαρτί θα πρέπει να είναι λευκό 80γρ. και διαστάσεων 21Χ29,7 τύπου Α4 ή
το αντίστοιχο για τύπο Α3
Να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων με περιτύλιγμα
αδιάβροχο για προφύλαξη από την υγρασία .
Σε κιβώτια των 5 δεσμίδων και δεν πρέπει να βγάζει χνούδι κατά την χρήση
του. Το προσφερόμενο χαρτί θα πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς προβλήματα
στην χρήση των παρακάτω μηχανών και για τις δύο όψεις :
- Φωτοαντιγραφικά με χρήσεις σκόνης Toner
- Ταχυεκτυπωτικά offset με χρήση μελάνης
- Εκτυπωτές Laser και inkjet .

Απαραιτήτως πάνω σε κάθε δεσμίδα, πρέπει να σημειώνεται με βέλος η φορά
καμπυλότητας του χαρτιού ή να αναφέρεται στην προσφορά ότι το χαρτί δεν έχει
καμπυλότητα λόγω ειδικής διαδικασίας στην παραγωγή του (ακυλίνδριστο).
Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη ανάγκη σε φωτοαντιγραφικό χαρτί εντός του
έτους 2017, η προμήθεια θα γίνει με τις ίδιες τιμές στις οποίες θα κατακυρωθεί η
ανωτέρω απ΄ευθείας ανάθεση.

