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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ – ΥΑΡΣΙΟΤ- ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ Η/Τ 
 
Όια ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηνύκε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ζα ηεξνύλ όινπο 
ηνπο θαλόλεο δηάζεζεο θαη εκπνξίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

 Όζνλ αθνξά ην θωηοανηιγραθικό ταρηί, ε πνηόηεηα ηνπ ραξηηνύ Α4 ζα 
είλαη ε θαηάιιειε ώζηε λα κε δεκηνπξγεζεί ην παξακηθξό πξόβιεκα ζηε 
ιεηηνπξγία γηα ηα θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα, ηνπο εθηππσηέο θαη ηηο 
ζπζθεπέο ηειενκνηνηππίαο (θαμ), ηόζν βξαρππξόζεζκα όζν θαη 
καθξνπξόζεζκα. 

 
Γηα ην ζθνπό απηό, νη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην ραξηί Α4 νξίδνληαη σο 
εμήο : 
 

 Τν ραξηί Α4 ζα δίλεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ πέληε παθέησλ κε πεξηεθηηθόηεηα 
αλά παθέην 500 θύιισλ δηαζηάζεσλ 21 ρ 29,7 cm βάξνπο 80 gr./m2 ± 3% κε 
δπλαηόηεηα εθηύπσζεο θαη ζηηο δύν όςεηο. 

 Καηάιιειν γηα ηελ απ’ επζείαο θσηνεθηύπσζε ηνπ πξσηόηππνπ θαη από ηηο 
δπν όςεηο ηνπ από εθηππσηέο lazer, inkjet, θσηνηππηθά κεραλήκαηα, 
πνιπκεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα ηειενκνηνηππίαο (θαμ).Τν ζρήκα ηνπ 
θύιινπ ζα είλαη παξαιιειόγξακκν, νη αθκέο ηνπ νπνίνπ δελ παξνπζηάδνπλ 
γξακκώζεηο (γξέδηα) θάζε δε θύιιν ζα απνρσξίδεηαη κε επρέξεηα από ηελ 
δεζκίδα. 

 Η επηθάλεηα ησλ θύιισλ πξέπεη λα είλαη καη, ιεία, ρσξίο ηζαιαθώκαηα, 
κεραληθέο θαθώζεηο, όπσο πηπρέο, απνμέζεηο, ζρηζκέο, ζηίγκαηα, ώζηε λα 
πεξλάεη ρσξίο πξνβιήκαηα από ηα κεραλήκαηα, λα κελ αθήλεη ρλνύδη, θαζώο 
θαη θαηά ηελ έμνδν ηνπ από απηά βγαίλεη ρσξίο θακππιόηεηεο, ε δε θνπή ηνπ 
είλαη εληειώο ιεία. 

 Τα ραξηηά ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε δεζκίδεο ησλ 500 θύιισλ, 
πεξηηπιηγκέλεο κε αδηάβξνρν ραξηί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ραξηηνύ από ηελ 
πγξαζία θαη αλά πέληε (5) δεζκίδεο ζε ραξηνθηβώηηα θαηαιιήισο 
ζθξαγηζκέλα θαη δεκέλα. 

 Σην πεξηηύιηγκα θάζε δεζκίδαο ζα πξέπεη λα γξάθνληαη κε επθξηλή θαη 
αλεμίηειν ηξόπν ην είδνο ηνπ ραξηηνύ, νη δηαζηάζεηο θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ 
ην βάξνο ζε γξακκάξηα. θαζώο θαη όηη είλαη θαηάιιειν γηα εθηππσηέο lazer, 
inkjet, θσηνηππηθά κεραλήκαηα, πνιπκεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα 
ηειενκνηνηππίαο (θαμ). 
 

 Τα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη γηα ην θωηοανηιγραθικό ταρηί κεγέζνπο A3 
δηαζηάζεσλ 297cm x 4,20 cm βάξνπο 80 gr./m2 ± 3% ιεπθνύ ρξώκαηνο.  

 
 

Επίζεο ε πξνζθνξά ηνπο ζα ζπλνδεύεηαη από έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ή ηνπ λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηελ Ειιάδα  ή  ηνπ 
πξνζθέξνληνο ε ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ησλ παθέησλ όηη: Έρεη 
πηζηνπνίεζε  ISO  9001 θαη ISO 14001 ή ηζνδύλακεο απηώλ θαη πξνζθόκηζε θαηά ην 
λόκν, ησλ αληηγξάθσλ απηώλ. 
 

 Όζνλ αθνξά ην ταρηί για plotter, πξόθεηηαη γηα ιεπθό  ραξηί  γηα εθηππσηέο 
ηύπνπ plotter,  ζε ξνιά κήθνπο 50,00m, δηαζηάζεσλ : 610mm Φ 50m, 



310mm Φ 50m, 914mm X 50m,  θαη 1067mm Φ 50m πνπ δηαζέηεη ηα 
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : 

 

 Να έρεη βάξνο 80 gr/m2± 4 gr. 

 Να  θέξεη εηδηθή επηθάιπςε θαη  ζα  είλαη θαηάιιειν ηόζν γηα  
αζπξόκαπξεο όζν  θαη  έγρξσκεο εθηππώζεηο. 

 Να κελ απαηηείηαη εηδηθή κεηαρείξηζε θαη ππεξβνιηθέο πξνθπιάμεηο πξηλ 
από ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ, νύηε λα παξνπζηάδεη κεγάιε επαηζζεζία ζε 
θαλνληθό θσηηζκό γξαθείνπ. 

 Να  κελ  επεξεάδεηαη  από  ην  κεγάιν  δηάζηεκα  απνζήθεπζεο  θάησ  
από  ηηο  ζπλεζηζκέλεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

 Να είλαη πεξηηπιηγκέλν ζε δειαηίλα γηα πξνζηαζία από ηελ πγξαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη λα  είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θηβώηην από ραξηόλη αλά έλα 
ξνιό. 
 

 
 Όζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα TONER θσηνηππηθώλ-θαμ  πξέπεη λα έρνπλ ηα 

παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά : 
 

 Να είλαη γλήζηα αληηπξνζσπείαο–ή θαηλνύξγηα ζπκβαηά 
 Να είλαη θαηλνύξηα θαη ακεηαρείξηζηα θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 
 Να κελ είλαη αλαγνκσκέλα (REFILLED). . 
 Εθόζνλ θάπνην από ηα πξνζθεξόκελα είδε απνδεηρηεί ειαηησκαηηθό, ζα 

αληηθαηαζηαζεί άκεζα κε λέν αξίζηεο πνηόηεηαο. Εθόζνλ απνδεηρηνύλ 
ειαηησκαηηθά πεξηζζόηεξν από ην 10% ηεο πνζόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
θσδηθνύ, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα όιε ε πνζόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
θσδηθνύ, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θνξέα. 

 Εθόζνλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε θσηνηππηθό ή θαμ ηνπ θνξέα 
εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηζνδύλακσλ TONER (γεγνλόο πνπ ζα πηζηνπνηεζεί από 
ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία είηε από εμεηδηθεπκέλν θνξέα ζπληήξεζεο ησλ 
κεραλεκάησλ), ν πξνζθέξσλ ζα αλαιάβεη είηε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο 
ηνπ κεραλήκαηνο είηε ηελ απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή. 

 Τα πξντόληα ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα. Σηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα 
αλαγξάθεηαη α) ε ζπκβαηόηεηα ηύπνπ -κνληέινπ/ ν ηύπνο ηνπ θσηνηππηθνύ ή 
θαμ  γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη, θαη β) ε εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά ε 
εκεξνκελία θαηαζθεπήο. Τα πξνζθεξόκελα είδε ζα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο 
ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα κεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

 Όια ηα πξντόληα ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα θεθαιήο, 
ην νπνίν λα αθαηξείηαη πξηλ από ηε ρξήζε. 

 Να παξέρεηαη εγγύεζε αληηθαηάζηαζεο ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ θαη εγγύεζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 
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