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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο
Φαξ (352) 29 29-42670
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:
http://simap.europa.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη
επωνυμία:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. διεύθυνση:

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37

Πόλη:

ΜΑΡΟΥΣΙ

Χώρα:

Ελλάδα

Σημείο(α) επαφής: Γραφείο 0086

Ταχ.
κώδικας:

15180

Τηλέφωνο:

2103442707

Φαξ:

2103442077

Υπόψη:
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:

tmisex@ypepth.gr

Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): http://www.minedu.gov.gr/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL):
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A.I
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A.II
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A.III
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I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ)
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή,
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή
τοπικών παραρτημάτων τους
Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/υπηρεσία ή διεθνής
οργανισμός
Άλλο (να προσδιοριστεί):

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Άμυνα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Περιβάλλον
Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις
Υγεία
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
Κοινωνική προστασία
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
Εκπαίδευση
Άλλο (να προσδιοριστεί):

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:
ναι

όχι
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ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή
Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
[Επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – η οποία αντιστοιχεί περισσότερο στον ειδικό
στόχο της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) σας]
(α) Έργα
Εκτέλεση

(β) Προμήθειες
Αγορά

Σχεδιασμός και εκτέλεση

Χρηματοδοτική μίσθωση

Πραγματοποίηση, με
οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου
το οποίο ανταποκρίνεται στις
επακριβώς οριζόμενες από τις
αναθέτουσες αρχές απαιτήσεις

Ενοικίαση

Κύριος τόπος των έργων

Αγορά-μίσθωση

(γ) Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών αριθ.
(Για τις κατηγορίες υπηρεσιών
1-27, βλ. παράρτημα II της οδηγίας
2004/18/ΕΚ)

Συνδυασμός αυτών
Κύριος τόπος παράδοσης

Κύριος τόπος παροχής

αποθήκες Οργανισμού
Διδακτικών Βιβλίων του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και
ύστερα από συνεννόηση
με την υπηρεσία όπου
στεγάζονται επί των οδών :
α) 250 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,
ΘΕΣΗ ΒΟΡΡΟ ΜΑΝΔΡΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ( ΚΤΕΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ ) ΤΗΛ. 210
5540868 και
β) ΙΩΝΙΑΣ 125 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΜΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS GR300
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά
Δημόσια σύμβαση
Τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου
Τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία-πλαίσιο (κατά περίπτωση)
Συμφωνία-πλαίσιο με πλείονες φορείς

Συμφωνία-πλαίσιο με ένα φορέα

Αριθμός
Ή, κατά περίπτωση,ανώτατος αριθμός
συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνίαπλαίσιο
Διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου:
Διάρκεια σε έτη:

ή μήνα(ες):

Αιτιολόγηση για συμφωνία-πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:
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Εκτιμώμενη συνολική αξία των αγορών καθόλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου (κατά
περίπτωση, ποσά):
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ:
ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:
και

Νόμισμα:

Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν: (εφόσον είναι γνωστές):
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II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών)
Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων :
α) της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) για το σχολ. έτος 2010 – 2011, β) των
αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) για το σχολ. έτος 2010 – 2011, γ) των ειδικών μαθημάτων για το σχολ. έτος 2010
– 2011 για τις ανάγκες των Δ/νσεων, Γραφείων Δ.Ε., εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων της χώρας και δ)
της επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ.
έτος 2011 – 2012.
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II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

30199230

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

30197630

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

II.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
ναι

όχι

II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β
όσες φορές απαιτείται)
ναι

όχι

Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για (σημειώστε μόνον ένα τετραγωνίδιο):
μόνον ένα τμήμα
ένα ή περισσότερα τμήματα
όλα τα τμήματα
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
ναι

όχι

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων
προαίρεσης, κατά περίπτωση)
α)διαφόρων εντύπων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την επιλογή των υποψηφίων, κατά το υπόδειγμα της
υπηρεσίας, (σε ποσότητα 279.160 τεμαχίων),
β)τετραδίων (σε ποσότητα 1.210.000 τεμαχίων) ,
γ)βιβλίων χρέωσης γραπτών δοκιμίων (σε ποσότητα 1.200 τεμαχίων),
δ)χάρτη αυτοκόλλητου–ετικετών, κατά το υπόδειγμα της υπηρεσίας, (σε ποσότητα 5.000.000 τεμαχίων)
ε)φακέλων αρχείου ( σε ποσότητα 70.000 τεμαχίων ) ,
στ) ντοσιέ με πτερύγια ( σε ποσότητα 6. 000 τεμαχίων ) .
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 299300.80

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:
Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:
σε μήνες:
ή ημέρες:
(από την ανάθεση της σύμβασης)
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά
περίπτωση):

ή εύρος: μεταξύ

και

Εάν είναι γνωστό, στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο
χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες:
ή ημέρες:
(από την ανάθεση της σύμβασης)

II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

(από την ανάθεση της σύμβασης)
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ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

8/ 34

ENOTICES_tmisex - ID:2010-XXXXXX

Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση)
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για
την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους
διέπουν
Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2011 Φ. 19 / 170
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η
σύμβαση (κατά περίπτωση)
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Εάν ναι, περιγραφή των ειδικών όρων
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για
την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:
Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά, τους κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς),
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας
εγκαταστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην
οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
προσφέροντες :
α) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση
(1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι :
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK
του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η
οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L
344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α ́ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.
3424/2005 (Α ́ 305),
v) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1.6.2.α του παρόντος υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπροσώποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1.6.2.α υποβάλλεται από τον
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Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της παρ. 1.6.2.α του
παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07
κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A ́101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
ε. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και
επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής
ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά, τους κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς),
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας
εγκαταστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
ζ. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ'
εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
η. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά
τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ.
2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 , κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
νόμιμο εκπροσωπό του.
1.6.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους τους .
1.6.4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του
Π.Δ. 118/07 .
1.6.5. Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής
του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07).
1.6.6. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του
(για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού
προσώπου.
1.6.7. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία.
III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την
αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων
(κατά περίπτωση):

10/ 34

ENOTICES_tmisex - ID:2010-XXXXXX

Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
III.2.3) Τεχνική ικανότητα
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την
αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων
(κατά περίπτωση):

III.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνον σε προστατευόμενα εργαστήρια
Η σύμβαση εκτελείται μόνον στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων απασχόλησης
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III.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
III.3.1) Η παροχή των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
ναι

όχι

Εάν ναι,αναφορά στις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τα επαγγελματικά προσόντα
του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών
ναι

όχι
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ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας
Ανοικτή
Κλειστή
Επισπευσμένη κλειστή

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης
διαδικασίας:

Με διαπραγμάτευση

Οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί
ναι

όχι

Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις
των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί, στο
πλαίσιο του τμήματος VI.3) Πρόσθετες Πληροφορίες
Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης
διαδικασίας:

Ανταγωνιστικός διάλογος
IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή
να συμμετάσχουν (κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Προβλεπόμενος αριθμός φορέων
ή προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός

και , κατά περίπτωση, ανώτατος αριθμός

Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:
IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του
διαλόγου (διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό
διαπραγμάτευση προσφορών
ναι

όχι
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IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]
Χαμηλότερη τιμή
ή
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με

τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρατίθενται ανάλογα με
τη στάθμισή τους ή κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που η στάθμισή τους δεν
είναι δυνατή για εμφανείς λόγους)
τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής
προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
Κριτήρια

Στάθμιση

Κριτήρια

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Στάθμιση

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας
ναι

όχι

Εάν ναι, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική δημοπρασία (κατά περίπτωση)
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση)
IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση
ναι

όχι

Εάν ναι,
Πρoκαταρκτική προκήρυξη

Προκήρυξη για προφίλ αγοραστή

Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ:

της

(ηη/μμ/εεεε)

Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις (κατά περίπτωση)
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός
από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)
Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα
Ημερομηνία:

(ηη/μμ/εεεε)

Ώρα:

Έγγραφα έναντι αντιτίμου
ναι

όχι

Εάν ναι, τιμή (ποσά):
Όροι και τρόπος πληρωμής:

Νόμισμα:

14/ 34

ENOTICES_tmisex - ID:2010-XXXXXX

Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία:
(ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 10:30
29/12/2010

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε
επιλεγμένους υποψηφίους (εφόσον είναι γνωστές) (σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση
και στον ανταγωνιστικό διάλογο)
Ημερομηνία:
(ηη/μμ/εεεε)
IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής
ES CS DA DE ET EL EN FR IT
LV LT HU MT NL PL PT SK SL

FI

SV

Άλλο:
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία)
Έως:
(ηη/μμ/εεεε)
ή Διάρκεια σε μήνα(ες):
ή ημέρες: 90 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών)
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία:
(ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 10:30
29/12/2010
Τόπος (κατά περίπτωση): ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ', ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΤΚ 15180, ΓΡΑΦΕΙΟ
0086, ΠΤΕΡΥΓΑ Δ
Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση)
ναι
όχι
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετέχοντων στο διαγωνισμό.
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ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση)
ναι
όχι
Εάν ναι, εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ναι
όχι
Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα):
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση)
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. διεύθυνση:

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37

Πόλη:

ΜΑΡΟΥΣΙ

Ταχ. κώδικας: 15180

Χώρα:

Ελλάδα

Τηλέφωνο:

2103442707

Φαξ:

2103442077

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tmisex@ypepth.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

http://www.minedu.gov.gr

Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες διαμεσολάβησης (κατά περίπτωση)
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών (συμπληρώστε τον τίτλο VI.4.2 ή , εάν χρειάζεται, τον τίτλο VI.4.3)
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την(τις) προθεσμία(ες) υποβολής προσφυγών:
Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 /Α/ 07 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/10-07-07) « Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή
προσφυγών
Επίσημη επωνυμία:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. διεύθυνση:

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37

Πόλη:

ΜΑΡΟΥΣΙ

Ταχ. κώδικας: 15180

Χώρα:

Ελλάδα

Τηλέφωνο:

2103442707

Φαξ:

2103442077

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tmisex@ypepth.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

http://www.minedu.gov.gr

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
Όταν η προκήρυξη θα υποβληθεί προς δημοσίευση ημερομηνία αποστολής θα ενημερωθεί αυτόματα
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Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ
I) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:
Σημείο(α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):
II) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ)
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:
Σημείο(α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):
III) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:
Σημείο(α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

Φαξ:
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Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (1)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )

1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-Διαστάσεις: Διπλωμένο το τετράδιο θα είναι 0,210 m χ0,290 m
-Χάρτης: α) Εξώφυλλο ( τετρασέλιδο ) Νόρμα 170 γραμ. ή Μπριστόλ 200 γραμ. 0,210 m χ0,290 m
Το χρώμα θα είναι :
1. Μπέζ με ένδειξη 2011 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΑ.Λ. ( ΟΜΑΔΑ Β΄)
2. Γκρι με ένδειξη 2011 ΕΠΑ.Λ . ( ΟΜΑΔΑ Α΄) -ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑ.Λ . ( ΟΜΑΔΑ Β΄)
3. Κίτρινο με ένδειξη 2011 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
β) Φύλλα εσωτερικά 16, σελ. 32, δηλ. οχτώ τετρασέλιδα από χαρτί γραφής σατινέ, λευκό, 70 γραμ.. Οι 30
πρώτες σελίδες ριγωμένες με 29 μπλε γραμμές οριζόντια και με ανάλογα πάνω και κάτω περιθώρια και κάθετη
γραμμή περιθωρίου αριστερά, οι 2 τελευταίες σελίδες θα είναι τετραγωνισμένο (milimetre) χαρτί με λευκό
περιθώριο 1 εκατοστού περιφερειακά, η σχεδίαση του τετραγωνισμένου (milimetre) χαρτί θα είναι σε μπλε
χρώμα.
- Διάτρηση εξώφυλλου: Διάτρηση για να αποκόπτεται στο μέσον του πρώτου φύλλου του εξώφυλλου κατά μήκος
της μεγαλύτερης διάστασης του (κατακόρυφα ).
-Εκτύπωση εξώφυλλου :Φωτοσκίαση ασφάλειας ( ράστερ ) στην πρώτη(εξωτερική) σελίδα με την ένδειξη 2011
και αναφορά της κατηγορίας των εξετάσεων < < ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΑ.Λ. ( ΟΜΑΔΑ Β΄) >>
<< ΕΠΑ.Λ . ( ΟΜΑΔΑ Α΄) -ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑ.Λ . ( ΟΜΑΔΑ Β΄) >> << 2011 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
>>
κατά περίπτωση στο μέσον από τη μία και την άλλη πλευρά της διάτρησης και 16 φύλλων κάτω αριστερά.
Επίσης στην εξωτερική σελίδα του εξωφύλλου θα υπάρχουν δύο (2) ζεύγη πλαισίων (κλισέ).
Στη δεύτερη (εσωτερική σελίδα) τέσσερα (4) ζεύγη πλαισίων (κλισέ), δηλ. δύο (2) όμοιες στήλες από τέσσερα (4)
πλαίσια η κάθε μία από τη μία και την άλλη πλευρά της διάτρησης που είναι στο μέσον.
-Ποσότητα :
1. Μπεζ, με ένδειξη <<2011 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄)>> 950.000 τετράδια ( συσκευασμ. με
χαρτί περιτυλίγματος και με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω ή με πλαστικό διαφανές σε δέματα των
100 τεμαχίων περ. με τσέρκι ή σε χαρτοκιβώτια των 100 τεμαχίων με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και
κάτω).
2. Γκρι, με ένδειξη << 2011 ΕΠΑ.Λ . ( ΟΜΑΔΑ Α΄) -ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑ.Λ . ( ΟΜΑΔΑ Β΄) >>
150.000 τετράδια ( συσκευασμ. με χαρτί περιτυλίγματος και με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω ή
με πλαστικό διαφανές σε δέματα των 100 τεμαχίων περ. με τσέρκι ή σε χαρτοκιβώτια των 100 τεμαχίων με την
ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω ).
3. Κίτρινο, με ένδειξη « 2011 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» 100.000 τετράδια (συσκευασμ. με χαρτί περιτυλίγματος και
με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω ή με πλαστικό διαφανές σε δέματα των 100 τεμαχίων περ. με
τσέρκι ή σε χαρτοκιβώτια των 100 τεμαχίων με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω ).
Γενικό Σύνολο Τετραδίων : 1.200.000
- Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ κατά τετράδιο θα είναι ξεχωριστή με εξώφυλλα από χαρτί Νόρμα 170
γραμμαρίων και ξεχωριστή με εξώφυλλο από χαρτί Μπριστόλ 200 γραμμαρίων.
Γίνονται όμως δεκτές και προσφορές για ένα μόνο είδος χαρτιού από τα ανωτέρω .
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 156000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (2)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )

1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαστάσεις: Διπλωμένο το τετράδιο θα είναι 0,209m χ0,297 m
-Χάρτης: α) Εξώφυλλο ( τετρασέλιδο ) Νόρμα 170 γραμ. 0,209m χ 0, 297 m
β) Φύλλα εσωτερικά 10, σελ. 20, χαρτί γραφής 120 γραμ.
- Διάτρηση εξώφυλλου : Διάτρηση για να αποκόπτεται στο μέσον του πρώτου φύλλου του εξώφυλλου κατά
μήκος της μεγαλύτερης διάστασης του ( κατακόρυφα ).
- Εκτύπωση εξώφυλλου :Φωτοσκίαση ασφάλειας ( ράστερ ) στην πρώτη (εξωτερική) σελίδα με την ένδειξη
«2011 ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» στο μέσον από τη μία και την άλλη πλευρά της διάτρησης και 10 φύλλων κάτω
αριστερά. Επίσης στην εξωτερική σελίδα του εξωφύλλου θα υπάρχουν δύο (2) ζεύγη πλαισίων (κλισέ).
Στη δεύτερη (εσωτερική σελίδα) τέσσερα (4) ζεύγη πλαισίων (κλισέ), δηλ. δύο (2) όμοιες στήλες από τέσσερα (4)
πλαίσια η κάθε μία από τη μία και την άλλη πλευρά της διάτρησης που είναι στο μέσον.
- Ποσότητα : Ροζ, με ένδειξη «2011 ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ » 10.000
τετράδια ( συσκευασμ. με χαρτί περιτυλίγματος και με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω ή με πλαστικό
διαφανές σε δέματα των 100 τεμαχίων περ. με τσέρκι ή σε χαρτοκιβώτια των 100 τεμαχίων με την ένδειξη του
περιεχομένου άνω και κάτω).
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 2400.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (3)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαστάσεις 21cm x 28cm, Φύλλα: εκατό ( 100 )
Χάρτης: Εξώφυλλο Νόρμα 170 γραμ.
Ποσότητα : χίλια διακόσια ( 1.200 ) βιβλία
Mε χρώμα εξωφύλλου : Γκρι
( συσκευασμ. με χαρτί περιτυλίγματος και με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω ή με πλαστικό
διαφανές σε δέματα των 10 τεμαχίων περ. με τσέρκι ).
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 1128.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (4)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Διαστάσεις :11 x 9 4/16`` ( ίντσες)
- Χάρτης :Μπανκ πόστ 55 γραμ /μ2, λευκός σατινέ
- Σύνδεση :Εις απλούν
- Κατασκευή :Οδηγός τροφοδοσίας διπλός , διάτρηση σε αποστάσεις ii : (ιντσών)
- Εκτύπωση :Ενδείξεις και πλαίσια στη μια όψη όπως το υπόδειγμα.
- Ποσότητα :
1. - 180.000 Φύλλα με ένδειξη ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ << ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΑ.Λ. ( ΟΜΑΔΑ Β΄) >>
και
2.- 30.000 Φύλλα με ένδειξη << ΕΠΑ.Λ . ( ΟΜΑΔΑ Α΄) >>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ : 210.000
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 2100.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

ή έναρξη

01/08/2011

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

10/08/2011

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (5)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 5 ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ) ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗ
( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Διαστάσεις: 50cm x 70cm
- Χαρτί Σχεδίασης: SCHOELLER,200 γραμ.ως το δείγμα
- Διάτρηση για να αποκόπτεται σε σχήμα ii
- Εκτύπωση: συμμετρική, κατά μήκος της δεξιάς πλευράς μιας όψης κάθε φύλλου και εκτύπωση τριών (3)
ζευγών πλαισίων (κλισέ), δηλ.δύο (2) ομοίων στηλών από τρία (3) πλαίσια και κάθε μία εκατέρωθεν της
διάτρησης που είναι στη μέση.
-Ποσότητα: 20.000 Φύλλα ( συσκευασμ. με χαρτί περιτυλίγματος και με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και
κάτω ή με πλαστικό διαφανές σε δέματα των 100 τεμαχίων περ. με τσέρκι ή σε χαρτοκιβώτια των 100 τεμαχίων
με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω).
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 17600.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (6)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 6 ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ(ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ) ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗ
( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-Διαστάσεις: 50cm χ70cm
-Χαρτί σχεδίασης: SCHOELLER,200 γραμμ. ως δείγμα .
-Διάτρηση και εκτύπωση όπως στο χαρτί του ελεύθερου σχεδίου .
-Ποσότητα:20.000 Φύλλα ( συσκευασμ. με χαρτί περιτυλίγματος και με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και
κάτω ή με πλαστικό διαφανές σε δέματα των 100 τεμαχίων περ. με τσέρκι ή σε χαρτοκιβώτια των 100 τεμαχίων
με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω).
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 17600.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (7)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 7 ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-Διαστάσεις: 12 cm χ 15 cm
-Χάρτης: Μπριστόλ 160 γραμ.
-Εκτύπωση: Διπλή
- Χρώμα: Λευκό
- Ποσότητα: 5.000 τεμάχια, συσκευασμένα σε δέματα των 200 Τεμαχίων.
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 200.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (8)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 8 ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-Διαστάσεις: 0,12m χ 0,15 m
-Χάρτης: Μπριστόλ 160 γραμ.
-Εκτύπωση: Διπλή
- Χρώμα: Λευκό
- Ποσότητα: 12.000 τεμάχια, συσκευασμένα σε δέματα των 200 τεμαχίων
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 240.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (9)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 9 ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Διαστάσεις:0,12m χ 0,15m.
-Χάρτης: Μπριστόλ 160 γραμ.
-Εκτύπωση:Διπλή
- Χρώμα: Μπλε
- Ποσότητα: 12.000 τεμάχια , συσκευασμένα σε δέματα των 200 τεμαχίων
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 240.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (10)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 10 ΤΙΤΛΟΣ ΜΠΛΟΚ Φ.50Χ3 ΑΛΜΑΤΟΣ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-Διαστάσεις: 0,21m χ0,29m
-Χάρτης: Χημικός η Καρπονιζέ ( τριπλός χρώματος Λευκό , Ρόζ και κίτρινο )
-Χρώμα εξωφύλλου :Καφέ
-Εκτύπωση: Τριπλή, με αρίθμηση
-Ποσότητα: 40 τεμάχια ,συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων.
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 163.20

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (11)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 11 ΤΙΤΛΟΣ ΜΠΛΟΚ Φ.50Χ3 ΔΡΟΜΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-Διαστάσεις: 0,21m χ0,29m
-Χάρτης: Χημικός η Καρπονιζέ (τριπλός χρώματος Λευκό, Ρόζ και κίτρινο)
-Χρώμα εξωφύλλου : Καφέ
-Εκτύπωση: Τριπλή, με αρίθμηση
-Ποσότητα : 40 τεμάχια ,συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων.
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 163.20

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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ENOTICES_tmisex - ID:2010-XXXXXX

Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (12)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 12 ΤΙΤΛΟΣ ΜΠΛΟΚ Φ.50Χ3 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-Διαστάσεις: 0,21m χ 0,29m
-Χάρτης: Χημικός η Καρπονιζέ ( τριπλός χρώματος Λευκό , Ρόζ και κίτρινο )
-Χρώμα εξωφύλλου: Καφέ
-Εκτύπωση: Τριπλή, με αρίθμηση
-Ποσότητα: 40 τεμάχια, συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων.
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 163.20

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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ENOTICES_tmisex - ID:2010-XXXXXX

Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (13)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 13 ΤΙΤΛΟΣ ΜΠΛΟΚ Φ.50Χ3 ΣΦΑΙΡΑΣ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-Διαστάσεις: 0,21m χ0,29m.
-Χάρτης: Χημικός η Καρπονιζέ ( τριπλός χρώματος Λευκό , Ρόζ και κίτρινο )
-Χρώμα εξωφύλλου: Καφέ
-Εκτύπωση: Τριπλή, με αρίθμηση
-Ποσότητα: 40 τεμάχια ,συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων.
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 163.20

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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ENOTICES_tmisex - ID:2010-XXXXXX

Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (14)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 14 ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ

1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.-Διαστάσεις: 0.066m χ0.20 m χωρισμένες σε φύλλα. Κάθε φύλλο θα έχει 3 ετικέτες. Το αυτοκόλλητο θα φέρει
περιμετρικά ως 1 cm κόλλα και το κεντρικό διάτρητο ανοιγόμενο αποκολλώμενο παράθυρο θα έχει καθαρό ύψος
τουλάχιστον 4,5cm και καθαρό μήκος τουλάχιστον 18cm, διαιρούμενο σε δύο ίσα κατά το μήκος τμήματα (από 9
cm το κάθε τμήμα)
-Χρώμα: Μαύρο
-Ποιότητα: διπλή επίστρωση Ultra Violet
-Βάρος: ελάχιστο 65gr/m2
-Αδιαφάνεια: ελάχιστη 85%
-Ποσότητα: 5.000.000 ετικέτες
-Διάτρηση: Κατά το υπόδειγμα της υπηρεσίας
-Συσκευασία: ανά πενήντα φύλλα (150 ετικέτες ) σε διαφανείς πλαστικούς φακέλους και τοποθετημένα σε
χαρτοκιβώτια ανά (6.000 ) τεμ.
2. Δύναται να γίνουν δεκτές και ετικέτες που θα παρουσιάζουν απόκλιση κατά τις ανωτέρω διαστάσεις ( εως 2
χιλ. στη διάσταση 0,066m και έως 2 χιλ. στη διάσταση 0,20 m ).
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30197630

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 50000.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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ENOTICES_tmisex - ID:2010-XXXXXX

Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (15)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 15 ΤΙΤΛΟΣ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
70.000 φάκελοι αρχείου από χαρτόνι Νο 20 διαστάσεων 0,24m x 0.30m, με ράχη 0.10 m . Η ράχη των φακέλων
θα είναι λινή, χρώματος μπεζ , με έξι κορδέλες ισχυρά κολλημένες, με χαρτί μπλε τετραδίων εξωτερικά και κραφτ
60 γραμμαρίων εσωτερικά επενδυμένων.
Όλοι οι φάκελοι θα είναι σε δέματα των πενήντα ( 50 ) τεμαχίων συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια.
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30199230

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 49700.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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ENOTICES_tmisex - ID:2010-XXXXXX

Πρότυπο έντυπο 2 - EL

Αριθ. Διακήρυξης 02 /2010 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 129290/Β6 Προμήθεια και
εκτύπωση διαφόρων εντύπων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (16)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 16 ΤΙΤΛΟΣ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-Διαστάσεις: 0,26 m χ 0,35 m
-Ποσότητα: 6.000 τεμάχια, σε δέματα των 50 τεμαχίων πράσινο -μπεζ-γκρι -θαλασσί -ροζ- από 1.200 τεμάχια
στο κάθε χρώμα και συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια με την ένδειξη εξωτερικά στο χαρτοκιβώτιο του κάθε
χρώματος
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

30199230

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 1440.00

Νόμισμα: EUR

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες: 40

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

