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ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

        

 

 

ΘΕΜΑ : «Διευκρίνηση ως προς την κατάθεση δειγμάτων στα πλαίσια του 201/15.04.2020 

Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική προμήθεια 

φωτοτυπικού χαρτιού Α3 και Α4 καθώς και χαρτονιών εκτύπωσης για τις ανάγκες του Γ.Π.Α. 

και των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου.  

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

α) Την 201/15.04.2020 διακήρυξη  Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για 

την τμηματική προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α3 και Α4 καθώς και χαρτονιών εκτύπωσης 

για τις ανάγκες του Γ.Π.Α. και των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου, 

  

 

σας διευκρινίζουμε τα κατωτέρω: 

 

Στη σελίδα 43 της εν λόγω διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση Α) Στα 

Δείγματα Συμμετοχής αναφέρεται εκ παραδρομής «…Για τη διενέργεια των ελέγχων, στο 

στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

προσκομίσουν με την τεχνική τους προσφορά ως δείγμα συμμετοχής δύο (2) δεσμίδες των 500 φύλλων 

χαρτί Α4, δύο (2) δεσμίδες των 500 φύλλων χαρτί Α3, δύο (2) δεσμίδες χαρτόνι εκτύπωσης 250 φύλλων 

Α3, δύο (2) δεσμίδες χαρτόνι εκτύπωσης 250 φύλλων Α4 και δύο (2) δεσμίδες Χαρτόνι 70 Χ 100..» 
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Με την παρούσα διευκρίνιση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν απαιτείται 

κατάθεση δειγμάτων μαζί με την προσφορά για κανένα από τα είδη χαρτονιών. Δηλαδή δεν 

απαιτείται να προσκομισθούν δύο (2) δεσμίδες χαρτόνι εκτύπωσης 250 φύλλων Α3, δύο (2) 

δεσμίδες χαρτόνι εκτύπωσης 250 φύλλων Α4 και δύο (2) δεσμίδες Χαρτόνι 70 Χ 100. Κατάθεση 

δειγμάτων εξακολουθεί να ισχύει και να απαιτείται μαζί με την προσφορά μόνο για το 

χαρτί Α3 και Α4 και πιο συγκεκριμένα δύο (2) δεσμίδες των 500 φύλλων χαρτί Α4, δύο (2) 

δεσμίδες των 500 φύλλων χαρτί Α3.  

 

Για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνηση βρισκόμαστε στη διάθεσή σας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α. 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
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