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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Βέροια 17/4/2018

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

∆ιακήρυξη

1/2018

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας της Π.Κ.Μ, κατόπιν της αριθµ 844/2018 (Α∆Α: ΩΞΧ87ΛΛ-Γ4Υ) 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), φωτοαντιγραφικού χαρτιού και ειδών από χαρτί (cpv: 30197643-5)
και µελανών – τόνερ (cpv: 30192110-5) για τις ανάγκες της ΠΕ Ηµαθίας και των Περιφερειακών
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας.
Προϋπολογιζόµενη δαπάνη: 96.774,17 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής
Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: η µε α/α 277 (ΑΔΑ: 7ΘΠΥ7ΛΛ-ΑΛ1, ΑΔΑΜ: 18REQ002519083)

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Φορέας 0721, ΚΑΕ 1111), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 228 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αρμόδιας Υπηρεσίας.
∆ιάρκεια Σύµβασης: έως 31/12/2019 µε δυνατότητα παράτασης για χρόνο έως και έξι µήνες, εφόσον δεν
έχει εξαντληθεί το φυσικό αντικείµενο του έργου και καλύπτεται οικονοµικά από τη δεσµευµένη πίστωση κατόπιν
µονοµερούς απόφασης του αρµοδίου οργάνου, πριν τη λήξη της σύµβασης και µε τους ίδιους όρους.
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος.
Οι προσφορές θα υποβληθούν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η ∆ιακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στην
Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ/Β/1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗ∆ΗΣ

www.promitheus.gov.gr

23/4/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
& ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24/4/2018, 08:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25/5/2018, 14:30

ΑΔΑ: Ω6Ν87ΛΛ-0Τ3
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 31/5/2018, ώρα 10:00 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 οκτώ (8) µήνες 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

24.193,54

30.000

483,87

2

Χαρτί

24.193,54

30.000

483,87

3

Μελάνια - τόνερ

48.387,09

60.000

967,74

96.774,17

120.000

ΣΥΝΟΛΑ

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 ∆ιακήρυξη 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
∆ιακήρυξης 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 ∆ιακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί)
στον ελληνικό τύπο, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.
A/A Συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) : 56956
Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕ: 19/4/2018

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ – ΑΗ∆ΟΝΑ

