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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

 
 
 

 
ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: 
 
 
ΘΕΜΑ:   Προμήθεια Χάρτη Αντιγραφής Χωρίς Λαδόκολλα (NCR)  
               Αρ. Διαγωνισμού 12/2022 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/03/2022 
 
 
 
 
 
 
Παρακαλώ όπως υποβληθεί προσφορά για τον πιο πάνω διαγωνισμό σύμφωνα με τα έγγραφα 
διαγωνισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
1. Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι: Διαγωνισμός για την προμήθεια Χάρτη Αντιγραφής χωρίς 
Λαδόκολλα NCR. 
 

2. Βασικά στοιχεία διαγωνισμού 
 

Παρ. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 

2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 12/2022 

2.2 Διαδικασία Διαγωνισμού Συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 
90(1)(β) του Ν.73(Ι)/2016  

2.3 Εκτιμώμενη Αξία Δέκα χιλιάδες και πεντακόσια (€10.500) ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2.4 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής 

2.5 Αρμόδιος Λειτουργός  Χάρης Απλητσιώτης 

Αρ. τηλεφώνου 22405845 / 22405824 και 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
caplitsiotis@gpo.mof.gov.cy 

2.6 Διάρκεια ισχύος 
Προσφορών  

15 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής 

2.7 Γλώσσα σύνταξης 
Προσφοράς 

Ελληνική  

2.8 Νόμισμα Προσφοράς Ευρώ 

2.9 Τόπος υποβολής 
Προσφορών 

Στην ταχυδρομική διεύθυνση: Στο κιβώτιο 
Προσφορών του Κυβερνητικού Ταχυδρομείου που 
βρίσκεται στην Οδό Σολωμού Σολωμού 30, 2037 
Στρόβολος, Λευκωσία 

2.10 Προθεσμία υποβολής 
Προσφορών 

Έως 18/03/2022 και ώρα 11:00π.μ. 

 
 
3. Αναλυτική περιγραφή και διάρκεια εκτέλεσης του Αντικείμενου της Σύμβασης 
 

Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων είναι στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο 
στη διεύθυνση Οδός Σολωμού Σολωμού 30, 2037 Στρόβολος, Λευκωσία 
 
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έξοδα για την παράδοση 
των ζητούμενων προϊόντων στον καθορισμένο τόπο παράδοσης. 



 Αρ. Διαγωνισμού 12/2022         Σελίδα 3 από 21 
 

Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης καθορίζεται εντός 15 ημερών από 
την ημερομηνία ανάθεσης. 
 
Σημειώνεται ότι, ο Χάρτης Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα NCR θα πρέπει να είναι 
συσκευασμένος σε δεσμίδες των 500 φύλλων. 
 

3.1. Αντικείμενο της Συμφωνίας αποτελεί η Προμήθεια Χάρτη Αντιγραφής χωρίς              
 Λαδόκολλα (NCR). 
 
3.2.  Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια χάρτη παρουσιάζονται στο Έντυπο 3 
 του Προσαρτήματος της παρούσας Προσφοράς. 
  
 Τα ζητούμενα είδη Χάρτη Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR) είναι τα ακόλουθα: 
 

Προϊόν 1: NCR  CB WHITE 610X860mm 60gsm ΟΜΑΔΑ  Α, Β, Γ 
Προϊόν 2: NCR CFB GREEN 610X860mm 60gsm ΟΜΑΔΑ Α 
Προϊόν 3: NCR CFB PINK 610X860mm 60gsm ΟΜΑΔΑ Γ 
Προϊόν 4: NCR CF BLUE 610X860mm 57-60gsm ΟΜΑΔΑ Β 
Προϊόν 5: NCR CF YELLOW 610X860mm 57-60gsm ΟΜΑΔΑ A, Β 
Προϊόν 6: NCR CF GREEN 610X860mm 57-60gsm ΟΜΑΔΑ A, Β 
Προϊόν 7: NCR CF CHAMOIX 450X640mm 160-170gsm ΟΜΑΔΑ Γ 

 
 
 Σημειώνεται ότι, οι ζητούμενες ποσότητες φαίνονται στα Έντυπα της Οικονομικής 
 Προσφοράς Έντυπο 6Α, 6Β και 6Γ. Η κατακύρωση των προϊόντων θα γίνει ανά ΟΜΑΔΑ. 
 
 Τόπος Παράδοσης του χάρτη  είναι το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στην οδό Σολωμού Σολωμού 

30, 2037 Στρόβολος Λευκωσία, εντός των ωρών εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας.  
 

4. Δέσμευση μη Απόσυρσης 

1. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων: 
  
α. αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή 

β. έχει υποβάλει ψευδή δήλωση ή πλαστό πιστοποιητικό ή 

γ. έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή της προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά 
την περίοδο ισχύος της προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύμβασης: 

(ι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 
Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 
Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει 
από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ή 

(ιι) έχει αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση, 
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Δύναται να επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης,  

β. οι προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με 
συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης, και 

2. Επιπρόσθετα, ο προσφέρων υποχρεούται να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ως 
αποζημίωση ποσό ίσο με το 5% της τιμής της προσφοράς του ή του μέρους αυτής που 
έχει αποσυρθεί.  

3. Η «Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς» πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 
Έντυπο 2. 

 

5. Περιεχόμενα Προσφοράς 

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω Έντυπα κατάλληλα συμπληρωμένα, 
υπογραμμένα και σφραγισμένα. 
 

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 2: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΤΥΠΟ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΕΝΤΥΠΟ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

ΕΝΤΥΠΑ 6Α - 6Γ : ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΕΝΤΥΠΟ 7: ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΑ 
ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. 

ΕΝΤΥΠΟ 8: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 
Επιπρόσθετα απαιτείται: 

 Αντίγραφο του Πιστοποιητικού με το οποίο να βεβαιώνεται η συμμετοχή σε συλλογικό 
ή ατομικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο Αρ. 32(Ι)/2002 
και τους περί (Ευθύνη Οικονομικών Παραγόντων) Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 747/2003) και όπως αυτοί έχουν κατά περίπτωση 
τροποποιηθεί ή σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ότι οι συνολικές ποσότητες των 
συσκευασιών που τοποθετούνται στην αγορά από την επιχείρηση είναι μικρότερες από           
2 τόνους/έτος. 

 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε 
οιανδήποτε εισαγωγή συσκευασμένων προϊόντων, θα πρέπει να παρουσιάσει την 
έγγραφη δέσμευσή της για συμμετοχή σε ατομικό ή συλλογικό σύστημα διαχείρισης 
συσκευασιών, σε περίπτωση που αυτή θα κερδίσει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό 
προσφοράς, εφόσον οι συλλογικές ποσότητες των συσκευασιών που θα εισαχθούν θα 
ξεπερνούν της 2 τόνους/έτος. 

 Η υποχρέωση συμμόρφωσης ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο Προσφέρων ασκεί 
εμπορική και/ή βιομηχανική επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Δημοκρατίας ή 
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διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση (Permanent Establishment) μέσω της οποίας διεξάγει το 
σύνολο ή μέρος της δραστηριότητάς του. 

 Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία 
προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της 
κοινοπραξίας. 

 Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία 
προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της 
κοινοπραξίας. 
 
Αντίγραφο του Πιστοποιητικού με το οποίο να βεβαιώνεται η συμμετοχή σε συλλογικό 
ή ατομικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη 
Συσκευασίας) Κανονισμών του 2017 (Κ.Δ.Π. 430/2017) όπως αυτοί έχουν κατά 
περίπτωση τροποποιηθεί. 
 
Νοείται ότι, οι προσφορές πρέπει να ετοιμαστούν και να υποβληθούν σύμφωνα με τους 
όρους και απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού.  Με την υποβολή της  προσφοράς 
συνεπάγεται αποδοχή των εν λόγω όρων και απαιτήσεων. 
  
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι 
κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα 
μέλη της κοινοπραξίας. 
 

6.  Ανάθεση 
α. Η ανάθεση γίνεται  στον Προσφέροντα, η προσφορά του οποίου πληροί τους όρους 

και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, και έχει αναδειχθεί ως η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει Χαμηλότερης Τιμής ανά ΟΜΑΔΑ. 
  

β. Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών με την ίδια χαμηλότερη τιμή ανά ΟΜΑΔΑ, η 
επιλογή του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη 
διαδικασία της κλήρωσης 

 
γ. Τα τέλη χαρτοσήμανσης βαρύνουν πλήρως τον Ανάδοχο. 
 

7. Τρόπος Πληρωμής  
Με την ανάθεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος γνωστοποιεί γραπτώς στην Αναθέτουσα 
Αρχή τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της 
συμβατικής αξίας. 
 
Οι πληρωμές θα καταβάλλονται σε Ευρώ, έναντι του εκάστοτε τιμολογίου, μετά την 
παραλαβή των παραδοθέντων προϊόντων. 
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ΕΝΤΥΠΟ 1 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Προς:  Διευθυντή Κυβερνητικού Τυπογραφείου  
Θέμα:  Διαγωνισμός για την Προμήθεια Χάρτη Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR) 

Αρ. Διαγωνισμού:   12/2022 

Τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών:                   18/03/2022 και ώρα 11:00π.μ. 

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 
α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου, ούτε και υφίσταται παραδοχή 

μου για: 
(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης 

– Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 

(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ.3 
παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση   και στο άρθρο 2 
παράγραφος (1) της Απόφασης – Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και 
όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας προέλευσης μου,   

(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – Πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων 
του 2007 έως 2016, 

(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 
Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.  

Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από την Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζεται επίσης 
όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου οργάνου  ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
β. δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά μου,   
γ. δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  
δ. δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του 

Ν. 73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα, 
ε. δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

μου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 38 του Ν.73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

στ. δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας  σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την 
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πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις,  

ζ. δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή για την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής αλλά ούτε και έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 
(περιλαμβανομένης της παρούσας διαδικασίας) και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου, 

η.  έχω συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον περί Συσκευασιών και 
Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο Ν.32(Ι)/2002 και στον Κανονισμό ΚΔΠ 747/2003, όπως 
τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν 
διευκρινίσεις.  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................................................  
 
Υπογραφή: ……………………………………………………. 
Όνομα υπογράφοντος: ……………………………………………………. 
 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 
υπογράφοντος: ………………………………………….…………. 
Ιδιότητα υπογράφοντος: ……………………………………………….……. 
 
Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>  
Όνομα:............................................................................................................................ 
Χώρα εγκατάστασης: ..................Διεύθυνση:................................................................. 
......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................  
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................ 
 .....................................................................................................Ταχ. Κιβ. .................. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας ............................. 
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ΕΝΤΥΠΟ  2 
 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Διαγωνισμός Aρ. 12/2022 

1. Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για Προμήθεια Χάρτη Αντιγραφής 
χωρίς Λαδόκολλα (NCR) η οποία ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του 
διαγωνισμού και την οποία, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν 
έχουν δικαίωμα να αποσύρουν. 
   

2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση που:  
(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή 
(β) έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή πλαστό 

πιστοποιητικό ή  
(γ) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αναθέτουσα Αρχή 

κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουμε για 
την υπογραφή της Σύμβασης: 
(ι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 

Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 
Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει 
από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, ή 

(ιι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση, 
είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 

α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και 
β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με 

συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης. 

 
3. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αναθέτουσα 

Αρχή, ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 5% της τιμής της προσφοράς μας ή του 
μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί.  
 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του: ......................................................................... 
Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος: ……………............................................................................. 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Υπογράφοντος: ....................................................... 
Ιδιότητα υπογράφοντος:  ............................................................................................................. 
Ημερομηνία:  ............................................................ 

Στοιχεία Προσφέροντος1  
Όνομα Προσφέροντος: ……….……………………....................................................................... 
 
Σημείωση 1  
 α) Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων στα Στοιχεία 
Προσφέροντος να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της 
κοινοπραξίας. 
 β) Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ «Α»: 

Ζητούμενο Προϊόν (1): Χάρτης Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR), CB White, 610X860mm, 60gsm. 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.1. Χάρτης αντιγραφής χωρίς λαδόκολλα (NCR). ΝΑΙ  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. NCR CB, White, 610X860mm, 60gsm.   ΝΑΙ  

2.2.  Συσκευασία σε δεσμίδες των 500 φύλλων ΝΑΙ  

 
Ζητούμενο Προϊόν (2): Χάρτης Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR), CFB, Green,  610X860mm, 60gsm 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.1. Χάρτης αντιγραφής χωρίς λαδόκολλα (NCR). ΝΑΙ  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. NCR CFB, Green,  610X860mm, 60gsm.   ΝΑΙ  

2.3.  Συσκευασία σε δεσμίδες των 500 φύλλων ΝΑΙ  

 
Ζητούμενο Προϊόν (3): Χάρτης Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR), CF, Yellow, 610X860mm, 57-60gsm 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.1. Χάρτης αντιγραφής χωρίς λαδόκολλα (NCR). ΝΑΙ  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. NCR CF, Yellow,  610X860mm, 57-60gsm ΝΑΙ  

2.4.  Συσκευασία σε δεσμίδες των 500 φύλλων ΝΑΙ  

 
Ζητούμενο Προϊόν (4): Χάρτης Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR), CF, Green, 610X860mm, 57-60gsm 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.1. Χάρτης αντιγραφής χωρίς λαδόκολλα (NCR). ΝΑΙ  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. NCR CF, Green,  610X860mm, 57-60gsm ΝΑΙ  

2.2.  Συσκευασία σε δεσμίδες των 500 φύλλων ΝΑΙ  
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ΟΜΑΔΑ «Β»: 

Ζητούμενο Προϊόν (1): Χάρτης Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR), CB, White, 610X860mm, 60gsm 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.1. Χάρτης αντιγραφής χωρίς λαδόκολλα (NCR). ΝΑΙ  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. NCR CB, White,  610X860mm, 60gsm. ΝΑΙ  

2.2.  Συσκευασία σε δεσμίδες των 500 φύλλων. ΝΑΙ  

 

Ζητούμενο Προϊόν (2): Χάρτης Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR), CF, Blue, 610X860mm, 57-60gsm 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.1. Χάρτης αντιγραφής χωρίς λαδόκολλα (NCR). ΝΑΙ  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. NCR CF, Blue,  610X860mm, 57-60gsm. ΝΑΙ  

2.2.  Συσκευασία σε δεσμίδες των 500 φύλλων. ΝΑΙ  

Ζητούμενο Προϊόν (3): Χάρτης Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR), CF, Yellow, 610X860mm, 57-60gsm 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.1. Χάρτης αντιγραφής χωρίς λαδόκολλα (NCR). ΝΑΙ  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. NCR CF, Yellow,  610X860mm, 57-60gsm. ΝΑΙ  

2.3.  Συσκευασία σε δεσμίδες των 500 φύλλων. ΝΑΙ  

Ζητούμενο Προϊόν (4): Χάρτης Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR), CF, Green, 610X860mm, 57-60gsm 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.1. Χάρτης αντιγραφής χωρίς λαδόκολλα (NCR). ΝΑΙ  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. NCR CF, Green,  610X860mm, 57-60gsm. ΝΑΙ  

2.2.  Συσκευασία σε δεσμίδες των 500 φύλλων. ΝΑΙ  
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ΟΜΑΔΑ «Γ»: 

Ζητούμενο Προϊόν (1): Χάρτης Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR), CB, White, 610X860mm, 60gsm 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.1. Χάρτης αντιγραφής χωρίς λαδόκολλα (NCR). ΝΑΙ  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. NCR CB, White,  610X860mm, 60gsm. ΝΑΙ  

2.3.  Συσκευασία σε δεσμίδες των 500 φύλλων. ΝΑΙ  

 

Ζητούμενο Προϊόν (2): Χάρτης Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR), CFB, Pink,  610X860mm, 60gsm 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.1. Χάρτης αντιγραφής χωρίς λαδόκολλα (NCR). ΝΑΙ  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. NCR CFB, Pink,  610X860mm, 60gsm. ΝΑΙ  

2.3.  Συσκευασία σε δεσμίδες των 500 φύλλων. ΝΑΙ  

 
Ζητούμενο Προϊόν (3): Χάρτης Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR), CF, Chamoix, 450X640mm, 
160-170gsm 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.1. Χάρτης αντιγραφής χωρίς λαδόκολλα (NCR). ΝΑΙ  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. NCR CF, Chamoix, 450X640mm, 160-170gsm. ΝΑΙ  

2.2.  Συσκευασία σε δεσμίδες των 250 φύλλων. ΝΑΙ  

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει 
απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

2. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 
όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και απαιτεί συμμόρφωση. Οι 
προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν 
η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι.
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ΕΝΤΥΠΟ 4 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς: Διευθυντή Κυβερνητικού Τυπογραφείου 

Θέμα: Προμήθεια Χάρτη Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR) 

 

Αρ. Διαγωνισμού:  12/2022 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  προσφορών: 18/03/2022 και ώρα 11:00π.μ. 
 
1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του 
Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και 
συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη Τεχνική 
Προσφορά μας και με την τιμή που δηλώνουμε στην Οικονομική Προσφορά μας. 
 
2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση του αντικειμένου 
της σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας. 
 
3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται στο 
Άρθρο 7 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή 
ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του .......................................................................... 
Όνομα υπογράφοντος .......................................................................... 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος .......................................................................... 

Ιδιότητα υπογράφοντος .......................................................................... 
 
Στοιχεία Προσφέροντος1  
Όνομα Προσφέροντος ........................................................................... 
Χώρα εγκατάστασης ........................................................................... 
Διεύθυνση.......................................................... Ταχ. Κιβ. ............................................................ 
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική) ............................................................................ 
Ταχ. Κιβ. ............................................................  
Τηλέφωνο επικοινωνίας..................................... Τέλεφαξ επικοινωνίας........................................ 
Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.  ........................................................................... 
(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ) ........................................................................... 
Ημερομηνία ........................................................................... 
 
 
Μάρτυρας (΄Ονομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
Σημείωση 1:  
α)   Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για 
την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 
β)   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 5 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

Ονομασία προϊόντος ή Προϊόντων: 

Α/Α Ζητούμενη Πληροφορία Απάντηση 

1.  Πλήρες Όνομα Κατασκευαστή  

2.  Χώρα – ταχυδρομική διεύθυνση έδρας  

3.  Χώρα – ταχυδρομική διεύθυνση 
εργοστασίου κατασκευής 

 

4.  Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (αν υπάρχει)  

5.  Αγορές κρατών-μελών της Ε.Ε. στις 
οποίες κυκλοφορεί/ούν το προϊόν/τα 

 

6.  Σύστημα Ποιότητας  

- Πρότυπο που ακολουθείται  

- Δραστηριότητες που καλύπτονται  

- Οργανισμός που εξέδωσε το πιστο-
ποιητικό 

 

7.  Δήλωση ή Εξουσιοδότηση ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

- Όνομα υπογράφοντος  

- Θέση στην κατασκευάστρια Εταιρεία  

- Στοιχεία επικοινωνίας 

    (τηλέφωνο – fax – e-mail) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Σε περίπτωση που οι κατασκευαστές είναι διαφορετικοί για προσφερόμενα προϊόντα ή ομάδες 
προϊόντων, να συμπληρωθεί ξεχωριστός πίνακας για κάθε ένα από αυτούς. 

2. Όλα τα ζητούμενα στοιχεία συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον Προσφέροντα. 

3. Το σημείο (5) συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 
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ΕΝΤΥΠΟ 6Α 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς: Διευθυντή Κυβερνητικού Τυπογραφείου 
Θέμα: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Χάρτη Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR) 
Αρ. Διαγωνισμού: 12/2022 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/03/2022 και ώρα 11:00π.μ. 

1. Αφού μελέτησα/με τους Όρους των εγγράφων του Διαγωνισμού και αφού έχουμε 
αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της Συμφωνίας, εμείς οι υποφαινόμενοι, 
αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε  το  Αντικείμενο  της  Συμφωνίας,  σύμφωνα  με  τα  έγγραφα  
για  το ποσό  των  
€.......................................................................................................................................................
................................................................................................................ (ολογράφως) συν ΦΠΑ.  

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής 
Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

3. Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της 
εταιρείας μας, μπορούμε να αναλάβουμε την εκτέλεση του Αντικειμένου της Συμφωνίας 
σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των Εγγράφων του Διαγωνισμού. 

4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο 30 ημερών από την 
τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει 
αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη 
γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ μας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α* 
Α/Α Περιγραφή 

προϊόντος 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή ανά 
μονάδα 
μέτρησης σε 
ευρώ (€) 
χωρίς ΦΠΑ 

Ζητούμενη  
ποσότητα 
σε δεσμίδες 

Κόστος 
Διαχείρισης 
Χαρτιού Μη 
Συσκευασίας 
ανά δεσμίδα 

Τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ 

1 
NCR CB, White,  
610X860mm, 
60gsm 

Δεσμίδες 
των 500 
φύλλων  

 50   

2 
NCR CFB, Green,  
610X860mm, 
60gsm 

Δεσμίδες 
των 500 
φύλλων 

 9   

3 
NCR CF, Yellow,  
610X860mm,  
57-60gsm 

Δεσμίδες 
των 500 
φύλλων 

 38   

4 
NCR CF, Green,  
610X860mm,  
57-60gsm 

Δεσμίδες 
των 500 
φύλλων 

 8   

Συνολική τιμή προσφοράς σε € (χωρίς ΦΠΑ)   

*Η κατακύρωση των προϊόντων κάθε ομάδας θα γίνει ανά ΟΜΑΔΑ. 
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Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του: ........................................................................................... 

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος: ……………................................................................................................ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Υπογράφοντος: ........................................................................... 

Ιδιότητα υπογράφοντος:  ............................................................................................................................... 

Ημερομηνία:  ........................................................................ 

 

Σημείωση 1: 
  
α) Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων στα Στοιχεία Προσφέροντος να 
αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

β)  Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 6Β 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς: Διευθυντή Κυβερνητικού Τυπογραφείου 
Θέμα: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Χάρτη Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR) 
Αρ. Διαγωνισμού: 12/2022 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/03/2022 και ώρα 11:00π.μ. 

1. Αφού μελέτησα/με τους Όρους των εγγράφων του Διαγωνισμού και αφού έχουμε 
αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της Συμφωνίας, εμείς οι υποφαινόμενοι, 
αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε  το  Αντικείμενο  της  Συμφωνίας,  σύμφωνα  με  τα  έγγραφα  
για  το ποσό  των  
€.......................................................................................................................................................
................................................................................................................ (ολογράφως) συν ΦΠΑ.  

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής 
Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

3. Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της 
εταιρείας μας, μπορούμε να αναλάβουμε την εκτέλεση του Αντικειμένου της Συμφωνίας 
σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των Εγγράφων του Διαγωνισμού. 

4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο 30 ημερών από την 
τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει 
αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη 
γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ μας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β* 
Α/Α Περιγραφή 

προϊόντος 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή ανά 
μονάδα 
μέτρησης σε 
ευρώ (€) 
χωρίς ΦΠΑ 

Ζητούμενη  
ποσότητα 
σε δεσμίδες 

Κόστος 
Διαχείρισης 
Χαρτιού Μη 
Συσκευασίας 
ανά δεσμίδα 

Τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ 

1 
NCR CB, White,  
610X860mm, 
60gsm 

Δεσμίδες 
των 500 
φύλλων  

 49   

2 
NCR CF, Blue,  
610X860mm,  
57-60gsm 

Δεσμίδες 
των 500 
φύλλων 

 1   

3 
NCR CF, Yellow,  
610X860mm,  
57-60gsm 

Δεσμίδες 
των 500 
φύλλων 

 17   

4 
NCR CF, Green,  
610X860mm,  
57-60gsm 

Δεσμίδες 
των 500 
φύλλων 

 3   

Συνολική τιμή προσφοράς σε € (χωρίς ΦΠΑ)   

*Η κατακύρωση των προϊόντων κάθε ομάδας θα γίνει ανά ΟΜΑΔΑ. 
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Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του: ........................................................................................... 

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος: ……………................................................................................................ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Υπογράφοντος: ........................................................................... 

Ιδιότητα υπογράφοντος:  ............................................................................................................................... 

Ημερομηνία:  ........................................................................ 

 

Σημείωση 1: 
  
α) Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων στα Στοιχεία Προσφέροντος να 
αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

β)  Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 6Γ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς: Διευθυντή Κυβερνητικού Τυπογραφείου 
Θέμα: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Χάρτη Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR) 
Αρ. Διαγωνισμού: 12/2022 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/03/2022 και ώρα 11:00π.μ. 

1. Αφού μελέτησα/με τους Όρους των εγγράφων του Διαγωνισμού και αφού έχουμε 
αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της Συμφωνίας, εμείς οι υποφαινόμενοι, 
αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε  το  Αντικείμενο  της  Συμφωνίας,  σύμφωνα  με  τα  έγγραφα  
για  το ποσό  των  
€.......................................................................................................................................................
................................................................................................................ (ολογράφως) συν ΦΠΑ.  

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής 
Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

3. Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της 
εταιρείας μας, μπορούμε να αναλάβουμε την εκτέλεση του Αντικειμένου της Συμφωνίας 
σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των Εγγράφων του Διαγωνισμού. 

4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο 30 ημερών από την 
τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει 
αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη 
γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ μας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Γ* 
Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιμή ανά 
μονάδα 
μέτρησης σε 
ευρώ (€) 
χωρίς ΦΠΑ 

Ζητούμενη  
ποσότητα 
σε δεσμίδες 

Κόστος 
Διαχείρισης 
Χαρτιού Μη 
Συσκευασίας 
ανά δεσμίδα 

Τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ 

1 
NCR CB, White,  
610X860mm, 
60gsm 

Δεσμίδες 
των 500 
φύλλων  

 20   

2 
NCR CFB, Pink,  
610X860mm,  
60gsm 

Δεσμίδες 
των 500 
φύλλων 

 20   

3 
NCR CF, Chamoix,  
450X640mm,  
160-170gsm 

Δεσμίδες 
των 250 
φύλλων 

 80   

Συνολική τιμή προσφοράς σε € (χωρίς ΦΠΑ)   

*Η κατακύρωση των προϊόντων κάθε ομάδας θα γίνει ανά ΟΜΑΔΑ. 
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Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του: ........................................................................................... 

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος: ……………................................................................................................ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Υπογράφοντος: ........................................................................... 

Ιδιότητα υπογράφοντος:  ............................................................................................................................... 

Ημερομηνία:  ........................................................................ 

 

Σημείωση 1: 
  
α) Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων στα Στοιχεία Προσφέροντος να 
αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

β)  Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 7 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. 
Προς: Διευθυντή Κυβερνητικού Τυπογραφείου 
Θέμα: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Χάρτη Αντιγραφής χωρίς Λαδόκολλα (NCR) 
Αρ. Διαγωνισμού: 12/2022 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/03/2022 και ώρα 11:00π.μ. 

Υπεύθυνα δηλώνω ότι τα προϊόντα 1 μέχρι 6 κυκλοφορούν στην/στις αγορά (ες) του/των πιο κάτω 
κράτους (ών) μέλους (ών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
…………………………………………………………………………………………………………...…… 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 

Επίσης δηλώνω ότι εφόσον μου ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή θα παρουσιάσω αποδεικτικά 
στοιχεία είτε από εμένα είτε από τον κατασκευαστή, από τα οποία να προκύπτει ότι η εισαγωγή και 
διάθεση των πιο πάνω προϊόντων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς 
και πίνακα πελατών ή άλλα στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων. 
 
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του: ........................................................................................... 

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος: ……………............................................................................................... 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Υπογράφοντος: ......................................................................... 
Ιδιότητα υπογράφοντος:  .............................................................................................................................. 

 

Στοιχεία Προσφέροντος1  
Όνομα Προσφέροντος: ……….………………………….................................................................................. 

Χώρα Εγκατάστασης: ……….………………………….................................................................................... 

Διεύθυνση: ..................................................................................................................................................... 
...............................................................................Ταχ. Κιβ. ......................................................................... 

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική): .......................................................................................... 

............................................................................. Ταχ. Κιβ. .......................................................................... 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ................................................ Τέλεφαξ επικοινωνίας: .......................................... 

Ημερομηνία: ....................................................... 

 

Σημείωση 1: 
  
α) Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων στα Στοιχεία Προσφέροντος να 
αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 

β)  Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 8 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 1441 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 
 

Εγώ/ Εμείς ο/η/οι κάτωθι υποφαινόμενος/η/οι με την παρούσα  σας εξουσιοδοτώ/ούμε όπως 
στο εξής καταβάλλετε με έμβασμα ηλεκτρονικά στο τραπεζικό μου/μας λογαριασμό, 
οποιαδήποτε ποσά καθίστανται πληρωτέα προς εμένα/εμάς από οποιαδήποτε Κυβερνητική 
Υπηρεσία μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής 
Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS).   
Για το σκοπό αυτό παραθέτω/ουμε πιο κάτω τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία του Τραπεζικού 
μου/μας λογαριασμού που τηρείται σε Ευρώ. Επιπρόσθετα επισυνάπτω φωτοαντίγραφο 
μέρους της κατάστασης του τραπεζικού μου λογαριασμού (στο οποίο δεν φαίνονται 
οποιεσδήποτε συναλλαγές) όπου παρουσιάζονται μόνο το όνομα της Τράπεζας, ο 
κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού, ο κωδικός και το όνομα του υποκαταστήματος (όπου 
εφαρμόζεται) και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού μου /μας (ΙΒΑΝ – International Bank 
Account Number).  
Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι νεότερης γραπτής ειδοποίησης από εμένα/εμάς. 
   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(Κατόχου του Λογαριασμού)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
(για Φυσικά Πρόσωπα)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για Εταιρείες)  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
(Οδός και αριθμός ή Ταχυδρομική Θυρίδα)  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ  

ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ & ΟΝΟΜΑ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  (ΙΒΑΝ) 
 

C Y                           

 
________________________         _______________________________________________ 
Υπογραφή Εξουσιοδοτούντος        Όνομα Εξουσιοδοτούντος (σε περίπτωση νομικής οντότητας) 
 
Ημερομηνία:____/_____/20____ 
(Εάν είναι εταιρεία ή μη φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση αυτή να σφραγισθεί στο μέρος δίπλα 
από το όνομα του εξουσιοδοτούντος  με την σφραγίδα της εταιρείας). 
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