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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 
ΤΟΥ ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4, Α3 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 
(ΠΑΠΥΡΟΥ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ 
 
 

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ 
 
έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις, όπως ισχύουν και, ιδίως, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, λαμβάνοντας δε υπόψη:  
 

i. Το υπ’ αριθμ. 25162/01-06-2022 πρωτογενές αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Στήριξης και 
Σπουδών (ΑΔΑΜ: 22REQ010670284) και τη με αρ. πρωτ. Πιστ- 628/2022 (Id 647) απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑΜ:22REQ010694195)  

ii. Την από 06-06-2022 Απόφαση της 11ης/2022 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (Θέμα 6.5) με 
θέμα  «α) Ανάκληση  της  από 30-5-2022 Απόφασης  της 10ης/2022   Συνεδρίασης   του Πρυτανικού    
Συμβουλίου   (θέμα 6.1.),    λόγω   υποβολής   επικαιροποιημένου πρωτογενούς    Αιτήματος.  β)  
Έγκριση   της  προσφυγής  στη   διαδικασία   της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118, του ν. 4412/2016),  
σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6, του ν. 4412/2016, για  την προμήθεια  φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού Α4,  Α3  και  ειδικού  χαρτιού  (πάπυρου),  προς  κάλυψη  των  άμεσων αναγκών του Ε.Μ.Π.,   
για   διάστημα   τριών   (3)   μηνών    και  γ)  Έγκριση  των  Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό 
προμήθεια ειδών» (ΑΔΑ: 99ΨΣ46ΨΖΣ4-30Υ). 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, 
 
Τον οικονομικό φορέα «Α & PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ  Α.Ε.» (ΑΦΜ: 094499200), ο οποίος εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής (21ο χλμ. 
Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14568), όπως υποβάλει στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΕΜΠ (Ηρώων 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 2107723358  
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Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Αθήνα) μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00, έγγραφη 
προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο (με επισυναπτόμενο διαβιβαστικό) για την προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, Α3 και ειδικού χαρτιού (πάπυρου) για την κάλυψη των άμεσων αναγκών 
του Ε.Μ.Π.  (Ταξινόμηση κατά CPV: α) 30197643-5 «Φωτοαντιγραφικό χαρτί» και β) 30197610-5 «Σύνθετο 
χαρτί και χαρτόνι»), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 29.995,66€ πλέον ΦΠΑ 24%, με χρηματοδότηση από 
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 1731). 

 Η προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των ζητούμενης προμήθειας (ανά είδος και ποσότητα). 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.  

 
 Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της παρούσας, όπως αυτή ορίζεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. Αν η προσφορά δίνει τιμή μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη αξία της 
παρούσας, αυτή (η προσφορά) θα απορριφθεί.  

 

 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. Η 
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά ή άπαξ, εντός του ανωτέρω 
διαστήματος, κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος. 

 

 Η προσφορά πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την υποβολή της. 
 

 Στην παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης, δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών 
φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016). 

 
 Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) 

ημερών πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016). 
 

 Κατά την αξιολόγηση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, όταν οι 
πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 
λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλει, να συμπληρώνει, να 
αποσαφηνίζει ή να ολοκληρώνει τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση 
ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του 
οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας 
παραλαβής προσφοράς. 

 
 Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή θα δημοσιεύσει αυτή στο 

ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, και θα την κοινοποιήσει στον 
προσφέροντα. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται ότι έχει 
συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (άρθρο 118 
παρ. 3 ν. 4412/2016). 

 
 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, με βάση το εκτελεσθέν και 

παραληφθέν τμήμα του συμβατικού αντικειμένου.  
 

 Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
 
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά 
περίπτωση εκπρόσωπο του προσφέροντος, με την οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους ο προσφέρων αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. Διευκρινίζεται ότι, ως εκπρόσωπος του προσφέροντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
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αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 
 
Β. Το συνημμένο στην παρούσα έντυπο οικονομικής προσφοράς (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του προσφέροντος. 
 
Γ. Τα κάτωθι δικαιολογητικά ανάθεσης: 
(1) Αποσπάσματα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους, 

από τα οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στα πρόσωπα των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προσφέροντος ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, ο προβλεπόμενος στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 
4412/2016 λόγος αποκλεισμού. Επισημαίνεται ότι, ενόψει της νομικής μορφής του οικονομικού 
φορέα στον οποίο απευθύνεται η παρούσα (ανώνυμη εταιρεία), η ανωτέρω υποχρέωση αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα 
στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας. 

(2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ. 
(3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. 
(4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά 

περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο προσφέρων οφείλει να καταβάλλει εισφορές (η σχετική υποχρέωση 
αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

(5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά 
περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, περί του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
προσφέροντος δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

(6) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά 
περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, περί του ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του 
προσφέροντος ο προβλεπόμενος στο άρθρο 74 ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού. 

(7) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την οικονομικό φορέα κατά την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (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. Ειδικότερα:  

 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους.  
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ κ.λπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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 Επισημαίνεται ότι: 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/200, ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 
του άρθρου 16 του ν.2939/2001.  Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω 
του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 
του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 
αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α` 8), το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής 
προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο 
με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ 

 

 

Η Aν. Προϊσταμένη 
του Τμήματος Προμηθειών 

 
 
 

Ε. Μπατζιά 

Η Αν. Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών  

 
 
 

Ε. Μπατζιά 

Η Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης 
Διοικητικής Στήριξης & Σπουδών 

 

Ε. Παπαγιάννη 
 

 

 

 

Κοινοποίηση:  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών 
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                                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 
  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν  την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4,  Α3 
και ειδικού χαρτιού (πάπυρου) προς κάλυψη των άμεσων αναγκών του Ε.Μ.Π. για διάστημα τριών 
(3) μηνών.  Πιο συγκεκριμένα,  οι προδιαγραφές για τα εν λόγω προμήθεια είδη θα είναι οι κάτωθι:  
 
 

 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet). 

 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή 
του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. 

 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί   θα πρέπει να παράγεται σε εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποίηση 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO14001. 

 

 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί δεν πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα 
αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες. 

 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα 
διαστάσεων σύμφωνα με τις παρακάτω διαστάσεις. 

 Το φωτοαντιγραφικό  χαρτί  Α4 θα  έχει  διαστάσεις  21,0 cm x 29,7cm (ΕΝ 20216). 
 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις 29,7 cm x 42,0cm (ΕΝ 20216). 

 

 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί θα έχει μάζα : 80 gr/m2 ± 4% (EN ISO 536), Πάχος : 100 ± 10 μm 
(ΕΝ 20534), Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471). 

 

 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. 

 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. 

 Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 
Η επωνυμία του προϊόντος. 
Οι διαστάσεις των φύλλων. Ο αριθμός των φύλλων. 
Η μάζα (g/m2). 

 

 Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
Η επωνυμία του προϊόντος. 
Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού. 
Ο  αριθμός  των  δεσμίδων  ή  των  συνολικών  φύλλων  που  περιέχει. 

 Το χαρτί παπύρου πρέπει να έχει βάρος 180 γραμμαρίων διαστάσεων 29,7 cm χ 42 cm 
κατάλληλο και για εκτυπώσεις. Το χρώμα φύλλων θα είναι σε διχρωμία μπέζ. 
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Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση  

Συνολική εκτιμώμενη αξία  29.995,66€ πλέον ΦΠΑ με χρηματοδότηση από πιστώσεις του Τακτικού 
Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 1731). 
 
Διάρκεια  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες  από την υπογραφή της. 

 

Χρόνος παράδοσης  

Τα είδη θα παραδοθούν, άπαξ ή τμηματικά,  εντός  τριών  μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, 
κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος. 

 

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητα Μονάδα 
Μέτρησης 

Συνολική τιμή χωρίς  
ΦΠΑ 

1 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 5049 

Τεμάχιο 
(δεσμίδα 
των 500 
φύλλων) 

22.215,60€ 

2 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 800 

Τεμάχιο 
(δεσμίδα 
των 500 
φύλλων) 

7.120,00€ 

3 
 
Ειδικό χαρτί (πάπυρου) 180gr, 
διαστάσεων 29,7 cm x 42cm 

3000 Τεμάχιο 
(φύλλο) 606,06€ 

ΣΥΝΟΛΟ 29.995,66 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
[Τόπος, ημερομηνία] 

ΑΠΟ: [Στοιχεία οικονομικού φορέα] 

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 28035/17-06-2022 πρόσκλησης  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Τρεις (3) μήνες από την υποβολή της 

 

Με την παρούσα υποβάλλω προσφορά στη διαδικασία ανάθεσης του ΕΜΠ με αριθ. πρωτ. πρόσκλησης 
28035/17-06-2022 που αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4,  Α3 και ειδικού χαρτιού 
(πάπυρου) προς κάλυψη των άμεσων αναγκών του Ε.Μ.Π. για διάστημα τριών (3) μηνών και δηλώνω 
ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις 
που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω πρόσκληση. Η οικονομική μου προσφορά έχει ως εξής: 
 

Α/Α 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
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Φ
Π
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1 

Φωτοαντιγραφικό 
χαρτί Α4 5049 

Τεμάχιο 
(δεσμίδα 
των 500 
φύλλων) 

 

  

  

2 

Φωτοαντιγραφικό 
χαρτί Α3 800 

Τεμάχιο 
(δεσμίδα 
των 500 
φύλλων) 

 

 

 

3 

Ειδικό χαρτί 
(πάπυρου) 180gr, 
διαστάσεων 29,7 cm 
x 42cm 3000 

Τεμάχιο 
(φύλλο) 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

 

 
 

[Ημερομηνία] 

[Σφραγίδα προσφέροντος] 

[Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου προσφέροντος] 
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