
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
 

Διαγωνισμός UCY-2018-032-ΥΔΣ 
Παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών 

 

1. Η αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης εκδόσεων του ΠΚ βάσει των συμβάσεων που 
συνήφθεισαν στο πλαίσιο του πιο πάνω διαγωνισμού, θα γίνεται απευθείας από τις 
Οργανωτικές Οντότητες (ΟΟ) του Πανεπιστημίου.  

2. Η κάθε ΟΟ θα δικαιούται να παραγγείλει εκτυπώσεις μόνο για τις εκδόσεις που είχε 
ζητήσει να συμπεριληφθούν στον διαγωνισμό και νοουμένου ότι αυτές έχουν 
κατακυρωθεί και συμπεριληφθεί σε μια από τις συμβάσεις που υπογράφτηκαν με τους 
επιτυχόντες οικονομικούς φορείς.  

3. Τα έγγραφα και εργαλεία που είναι σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων είναι 
αναρτημένα στον ιστότοπο του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών 
(www.ucy.ac.cy/procurement), κάτω από την Κατηγορία «Υποχρεωτικές Συμβάσεις», 
στο σημείο που υπάρχει πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη σύμβαση. 

4. Για την ετοιμασία και αποστολή παραγγελίας για την εκτύπωση συγκεκριμένης 
έκδοσης, η ενδιαφερόμενη ΟΟ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

i. Εντοπίζει στον Κατάλογο Αναδόχων ανά Έκδοση τον οικονομικό φορέα που έχει 
αναδειχθεί ανάδοχος για την έκδοση που επιθυμεί να εκτυπώσει. 

ii. Επιλέγει το υπόδειγμα παραγγελίας που αντιστοιχεί στον εν λόγω ανάδοχο. 

iii. Συμπληρώνει την παραγγελία βασιζόμενη στα στοιχεία που περιλαμβάνονται για 
τη συγκεκριμένη έκδοση στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών και στον Πίνακα 
Τιμών. Στην περίπτωση πολυσέλιδων εκδόσεων, για τις οποίες δεν υπάρχει στον 
Πίνακα Τιμών τιμή ανά αντίτυπο για τον πραγματικό αριθμών σελίδων της 
έκδοσης που θα εκτυπωθεί, η ΟΟ υπολογίζει την τιμή για τον πραγματικό 
αριθμών σελίδων με τη χρήση του Υπολογιστή Χρέωσης Εκτυπωτικής Εργασίας. 

iv. Ανεβάζει την παραγγελία στο σύστημα ΕΡΜΗΣ, με πρωτεύων φάκελο τον φάκελο 
που έχει ανοιχθεί για κάθε ΟΟ κάτω από τη σειρά 06.03.003 και δευτερεύων 
φάκελο αυτόν που ήδη αναγράφεται στα υποδείγματα παραγγελιών. 

v. Αποστέλλει την παραγγελία στον ανάδοχο. 

5. Η ΟΟ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των παραγγελιών 
που εκδίδει και αποστέλλει στο πλαίσιο εκτέλεσης της πιο πάνω σύμβασης. 

6. Μετά την παράδοση του εκτυπωθέντος υλικού από τον ανάδοχο στο χώρο που 
καθορίζεται στη σχετική παραγγελία, προσωπικό της ΟΟ ελέγχει κατά πόσο το 
παραδοθέν υλικό είναι σύμφωνο με τις πρόνοιες της σύμβασης και της σχετικής 
παραγγελίας και εφόσον μείνει ικανοποιημένο προωθεί τη διαδικασία εξόφλησης του 
σχετικού τιμολογίου. 

http://www.ucy.ac.cy/procurement
http://www.ucy.ac.cy/procurement/documents/Files/TenderCompetitions/UCY-2018-032-YDS/UCY-2018-032-ContractorListPerIssue.pdf
http://www.ucy.ac.cy/procurement/documents/Files/OtherDocs/PrintRunCostCalculator.xlsx

