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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η  Περιφερειακή  Ενότητα  Ημαθίας  της  Π.Κ.Μ,  κατόπιν  της  αριθμ  271/2017  πρακτικό  7ο  θέμα  11  (ΑΔΑ:

ΨΩΠΞ7ΛΛ-ΕΘΛ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. προκηρύσσει τη διενέργεια  ηλεκτρονικού

ανοικτού, διεθνή διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά

βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (cpv: 30192700-8), ειδών από χαρτί (cpv: 30197643-5)

και  μελανών  –  τόνερ  (cpv:  30192112-9)  για  τις  ανάγκες  της  ΠΕ  Ημαθίας  και  των  Περιφερειακών

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας. 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 48.387 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: η με α/α 193 (ΑΔΑ: 78Ζ97ΛΛ-ΘΕΖ, ΑΔΑΜ: 17REQ005720486)

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Φορέας 0721,  ΚΑΕ 1111),  η οποία καταχωρήθηκε με α/α 339 στο Βιβλίο

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Διάρκεια Σύμβασης: έως 31/12/2017.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με  χρήση της  πλατφόρμας του Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη, στην

Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο

άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.
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Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των προσφορών θα γίνει  στις  28/03/2017,  11:00  π.μ.  μέσω των αρμόδιων

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,  εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Ισχύς  προσφορών:  Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  υποψηφίους  για  εκατόν  ογδόντα  (180)

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα είδη της Διακήρυξης  χωρίζονται σε τρεις ομάδες / τμήματα, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:

Α/Α
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1 Γραφική ύλη 12.096,77€ 15.000€ 241,93€

2 Χαρτί 12.096,77€ 15.000€ 241,93€

3 Μελάνια - τόνερ 24.193,5€ 30.000€ 483,87€

ΣΥΝΟΛΑ 48.387,04 60.000,00

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες / τμήματα ή και για το σύνολο των ομάδων /
τμημάτων.  Σε  κάθε  περίπτωση,  η  υποβολή  προσφοράς  αφορά  στο  σύνολο  των  ειδών  του  επιλεγόμενου
τμήματος/τμημάτων.

Εγγυήσεις: Στο διαγωνισμό προβλέπονται οι  ακόλουθες εγγυήσεις:  α) εγγύηση συμμετοχής που εκδίδεται

υπέρ  του  συμμετέχοντος,  σε  ποσοστό  2%  επί  της  προεκτιμούμενης  αξίας  της  σύμβασης,  εκτός  Φ.Π.Α.

υπολογιζόμενου επί του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων, για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει

προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της

προσφοράς. β) εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το

Φ.Π.Α.

Η  Διακήρυξη  με  όλα  τα  παραρτήματα  διατίθεται  μόνο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  μέσω  του  διαδικτύου  στις

διευθύνσεις  www.promitheus.gov.gr και  imathia.pkm.gov.gr.  Κάθε  πληροφορία  σχετικά  με  τους  όρους  της

Διακήρυξης θα παρέχεται από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών

της ΠΕ Ημαθίας, στα τηλ. 23313 50224, 122. 

Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  στην  εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  βαρύνουν  την

Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δαπάνες δημοσίευσης της Διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί)

στον ελληνικό τύπο, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

A/A Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 38673

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕ: 24/02/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ 
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