
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 
4/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ» 

 
Διευκρινίσεις για τον ΠΙΝΑΚΑ Α’ 
ΠΑΡΤΙΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (CPV:30192000-1) 
A/A 15: Aναφορικά με το υπό προμήθεια είδος «Αυτοκόλλητες ταινίες καφέ και 
διαφανής» για δέματα, διευκρινίζουμε ότι οι υπό προμήθεια ποσότητες 
προσδιορίζονται ως εξής:  
α) Αυτοκόλλητες ταινίες καφέ (κραφτ): 50 τεμάχια  
β) Αυτοκόλλητες ταινίες διαφανής: 50 τεμάχια 
 
Α/Α 17: Aναφορικά με το υπό προμήθεια είδος: «Φάκελοι αλληλογραφίας διάφορα 
μεγέθη» διευκρινίζουμε ότι οι φάκελοι θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  
α) φάκελοι με διαστάσεις 16x22 – ποσότητα: 10 κουτιά των 500 τεμαχίων  
β) φάκελοι με διαστάσεις 11x23 – ποσότητα: 20 κουτιά των 500 τεμαχίων 
γ) φάκελοι με διαστάσεις 25x35 – ποσότητα: 5 κουτιά των 500 τεμαχίων χρώμα 
άσπρο καθώς και 5 κουτιά των 500 τεμαχίων χρώμα κραφτ 
 
Διευκρινίσεις για τον ΠΙΝΑΚΑ Β’ 
ΠΑΡΤΙΔΑ 2: EKTYΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (CPV 30197630-1) 
A/A 1: Aναφορικά με το υπό προμήθεια είδος: «Χαρτί μεγέθους Α4 80γρ. 500Χ», 
διευκρινίζεται ότι η υπό προμήθεια ποσότητα αφορά 100 κουτιά των 5 δεσμίδων. 
Κάθε δεσμίδα περιλαμβάνει 500 φύλλα.  
Α/Α 3: Aναφορικά με το υπό προμήθεια είδος: «Φωτογραφικό χαρτί» διευκρινίζεται 
ότι αυτό προσδιορίζεται ως εξής: Χαρτί Legal  
(356mm X 216mm) illustration και η αντίστοιχη υπό προμήθεια ποσότητα είναι 5 
κουτιά. 
 
Διευκρινίσεις για τον ΠΙΝΑΚΑ Δ’ 
ΠΑΡΤΙΔΑ 4: EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (CPV: 30200000-1) 
A/A 9: Αναφορικά με τον εκτυπωτή ΗP 970CXI, διευκρινίζεται ότι οι κωδικοί των 
αναλωσίμων που αντιστοιχούν στον ως άνω εκτυπωτή καθώς και η υπό προμήθεια 
ποσότητα έχουν ως εξής: 
α) μαύρο μελάνι ΗP No45 και ποσότητα 10 τεμάχια  
β) έγχρωμο μελάνι HP No 78 και  ποσότητα 10 τεμάχια.  
Α/Α 11: Αναφορικά με τον εκτυπωτή ΗP Laser Color 2550L, διευκρινίζεται ότι οι 
κωδικοί των αναλωσίμων που αντιστοιχούν στον ως άνω εκτυπωτή είναι: Q3960 
(BLACK), Q3971A (CYAN), Q3972A (YELLOW) και Q3973A (MAGENTA) καθώς και 
Q3964A (imaging drawn). Από κάθε κωδικό, η υπό προμήθεια ποσότητα αντιστοιχεί 
σε 10 τεμάχια. 
 
 


