
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κατερίνη 20/08/2018              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :οικ.406988(2672)/20-08-2018

Η Π.Κ.Μ. - Π.Ε.Πιερίας διακηρύσσει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την προμήθεια ειδών γραφικής

ύλης, χαρτιού & αναλώσιμων εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και των

Δ/νσεων  Εκπαίδευσης  του  Ν.  Πιερίας  για  ένα  έτος,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.303,51  €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη των Τμημάτων 1, 2 & 3 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πιερίας για το έτη 2018 & 2019 και

συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 04.721.1111.01  

Σχετική απόφαση ανάληψης: αρ.334725(2256)/05-07-2018 (ΑΔΑ:60ΒΘ7ΛΛ-Σ7Ψ), με α/α καταχώρησης στο Βιβλίο

Εγκρίσεων και  Εντολών Πληρωμής του Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης της

Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας 2765 (ΑΔΑΜ:18REQ003377726).

Αναλυτικότερα τα τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Ι: Προμήθεια γραφικής ύλης, προϋπολογισμού 5.483,87, χωρίς Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Προμήθεια χαρτιού,  προϋπολογισμού 7.419,35 χωρίς Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων, προϋπολογισμού 30.889,93, χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές είτε για το σύνολο των τμημάτων  (Τμήματα  Ι, II & IΙΙ), είτε

για ένα από αυτά.  Ωστόσο δεν υπάρχει η δυνατότητα, επί ποινή αποκλεισμού, για υποβολή προσφοράς μέρους

μόνο των ζητούμενων ειδών από κάθε ένα τμήμα. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ποσότητας

ορισμένου/ων προϊόντος/ων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης  χωρίς το Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΟΡΩΝ:αρ.1756/24-07-2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής της Π.Κ.Μ.

(ΑΔΑ:ΩΖ777ΛΛ-ΩΨ1) 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.:  20/08/2018

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr  του  συστήματος.  Οι  προσφορές,  θα  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς

ηλεκτρονικά,  μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης μέχρι  την  καταληκτική ημερομηνία και  ώρα που ορίζει  η

διακήρυξη, ήτοι μέχρι και την 24-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59 σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα

αναφερόμενα  στο  ν.4412/16  και  στην  αριθμ.56902/215/19-05-2017  (ΦΕΚ  1924/02-06-2017  Β')  Απόφαση  του

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).  Προσφορές  που  θα  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μετά  τη

συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση των  προσφορών  γίνεται  τέσσερις  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών, ήτοι στις 28-09-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00π.μ.,

ΑΔΑ: 6ΕΥΠ7ΛΛ-ΦΥΞ



μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  στα  γραφεία  της

Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων. 

Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  στην  διαδικτυακή  πύλη  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr όπου  έλαβε  Συστημικό  Αριθμό  :  62821 στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων

Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Πιερίας http://pieria.pkm.gov.gr 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΕΥΠ7ΛΛ-ΦΥΞ


		2018-08-27T13:29:36+0300
	Athens




