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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Χαρακτηριστικό Υποχρεωτική
απαίτηση Απάντηση προσφέροντος

Διαστάσεις χαρτιού:
Α4: 21,0 x 29,7 εκ. Ναι

α. Γενικά χαρακτηριστικά

1. Το υπό προμήθεια χαρτί Α4 να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για
την απ΄ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και  από τις δύο
όψεις του.

Ναι

2. Να  μην  απαιτούνται  ειδική  μεταχείριση  και  υπερβολικές
προφυλάξεις πριν από τη χρησιμοποίησή του ούτε να παρουσιάζει
μεγάλη ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου.

Ναι

3. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω
από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες.

Ναι

4. Τα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και σταθερά (να
μην αλλοιώνονται).

Ναι

5. Το υπό προμήθεια χαρτί να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την
αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία.

Ναι

6. Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας πρέπει να είναι τελείως λείο
και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις. Τα φύλλα κάθε δεσμίδας να
είναι κομμένα με ηλεκτρονικό τρόπο έτσι ώστε το κόψιμο να είναι
τελείως  λείο  και  να  μην  παρουσιάζει  επικολλημένα  ρινίσματα
χαρτιού

Ναι

β. Ειδικά χαρακτηριστικά

1. Σύνθεση πολτού: 100% χημικός Ναι
2. Χρώμα λευκό CIE 165 + 2 Ναι
3. Βάρος 80 gr/m2    +  4 gr (κατά ΤΑΡΡΙ) Ναι
4. Πάχος 92-108 μ. (κατά ΤΑΡΡΙ) Ναι
5. Αδιαφάνεια 89-92 (κατά ISO) Ναι
6. Επιφάνεια ματ επεξεργασμένη Ναι
7. Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,7+  0,9% Ναι
8. Επιφανειακή ηλεκτροστατική αντίσταση: 108 – 1011 Ω Ναι
9. Κατεύθυνση ινών παράλληλη στη μεγάλη διάσταση Ναι

γ. Διάφορα

1. Το χαρτί  θα πρέπει να είναι  συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500
φύλλων, ο αριθμός των φύλλων να είναι ακριβής, χωρίς σχισμένα ή
ελαττωματικά,  να  είναι  όλα  της  ίδιας  διάστασης,  ποιότητας  και
κατηγορίας.  Ο  μειοδότης  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να
αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν, κατά την παραλαβή ή
στο στάδιο της χρησιμοποίησης με ελαττωματική κατασκευή.

Ναι

2. Οι  δεσμίδες  πρέπει  να  είναι  περιτυλιγμένες  με  αδιάβροχο  χαρτί
συσκευασίας  (πλαστικοποιημένο  χαρτί)  για  την  προφύλαξη  του
φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και
συσκευασμένες  σε  χαρτοκιβώτιο,  το  οποίο θα περιέχει  πέντε  (5)
από αυτές. Το χαρτοκιβώτιο πρέπει να έχει ικανή αντοχή ώστε να
αντέχει στις διακινήσεις με τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις
φορτοεκφορτώσεις.

Ναι

3. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται με τρόπο
ευκρινή και ανεξίτηλο:

Ναι
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 α)  Το είδος του χαρτιού Ναι
 β)  Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. Ναι
 γ)  Οι διαστάσεις των φύλλων Ναι
 δ)  Ο αριθμός τους Ναι
 ε)  Το βάρος (gr/ m2) Ναι
 στ) Το κατάλληλο σήμα που θα δείχνει την άνω όψη του χαρτιού Ναι
4. Στο εξωτερικό κιβώτιο εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις που θα

αναφέρονται  οπωσδήποτε,  θα  αναγράφεται  και  ο  αριθμός  των
δεσμίδων  που  περιέχονται  καθώς  και  ο  κωδικός  αριθμός  (όπου
υπάρχει)  που  χαρακτηρίζει  την  συγκεκριμένη  ποιότητα  του  προς
προμήθεια  χαρτιού.  Σε  περίπτωση  παράδοσης  χαρτιού  με  άλλο
κωδικό  αριθμό  δεν  θα  γίνεται  η  παραλαβή  και  αυτό  θα
επιστρέφεται.

Ναι


