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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το υπό προμήθεια χαρτί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα παντός τύπου και για όλους τους γνωστούς
εκτυπωτές της αγοράς Laser και Inkjet, για fax και να ανταποκρίνεται πλήρως στις
παρακάτω προδιαγραφές:
 Να είναι διαστάσεων 210x297 mm (Α4),
 Να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ’ ευθείας εκτύπωση και
φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου & από τις δύο όψεις,
 Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100%,
 Να είναι απαλλαγμένο χλωρίου,
 Να έχει χρώμα λευκό CIE 170+5,
 Να έχει βάρος 80gr/m2,
 Nα έχει πάχος 108μm+5μm,
 Να έχει φωτεινότητα 112%+3%,
 Να έχει αδιαφάνεια 92 – 95%,
 Να έχει περιεκτικότητα σε υγρασία 4%+0,3%,
 Να έχει επιφάνεια ματ επεξεργασμένη,
 Τα φύλλα κάθε δεσμίδας να είναι κομμένα με τρόπο τέτοιο ώστε το
κόψιμο να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις,
 Κάθε φύλλο να αποχωρίζεται με ευκολία από τη δεσμίδα,
 Τα φύλλα θα πρέπει να είναι λεία χωρίς στίγματα, αποξέσεις,
τσαλακώματα ή άλλες ατέλειες και να περνούν από τα μηχανήματα χωρίς
να αφήνουν χνούδι,
 Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην
τροφοδοσία,
 Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευσης του,
κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες,
 Να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων. Κάθε δεσμίδα
περιτυλιγμένη με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο χαρτί) για την
προφύλαξη του υλικού από την υγρασία του περιβάλλοντος και να
αναγράφεται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο :
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To είδος του χαρτιού
Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή
Οι διαστάσεις των φύλλων
Ο αριθμός τους
Ο κωδικός αριθμός του χαρτιού και
Το βάρος του (gr/m2)

Κάθε πέντε (5) δεσμίδες να είναι συσκευασμένες σε ανθεκτικό
χαρτοκιβώτιο για την προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την
αποθήκευση τους σε κατάλληλο χώρο. Στο εξωτερικό του κιβωτίου εκτός
των παραπάνω ενδείξεων θα αναγράφεται και ο αριθμός των δεσμίδων
που περιέχονται,
Το εργοστάσιο για την παραγωγή, αποθήκευση και διανομή να έχει τις
απαραίτητες πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο
προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές.

Πριν την κατακύρωση της προμήθειας θα προηγηθεί μακροσκοπικός έλεγχος και
πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές του
Οργανισμού μας ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές.
Για την διενέργεια των ελέγχων, κάθε προμηθευτής που θα λάβει μέρος στο
διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει μία (1) δεσμίδα των 500 φύλλων
ως δείγμα του χαρτιού που προσφέρει.
Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον το
δείγμα που εστάλη από τον προμηθευτή ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και
εκτυπώνεται χωρίς προβλήματα από τους εκτυπωτές των Υπηρεσιών του
Οργανισμού μας.
Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή βρεθούν στο σύνολό τους ή μέρος από
αυτό ως ακατάλληλο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή εμποδίζουν την
άνετη εκτέλεση της εργασίας ή την καθυστερούν σοβαρά, το ΤΥΠΕΤ δύναται να
ζητήσει από τον προμηθευτή αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας με ίση
ποσότητα που θα πληρούν τους όρους.
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