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ΑΔΑ: ΨΘΘΓ7Λ6-Χ3Ζ

Πύργος, 01-04-2022
Αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/95356/1988

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με αρ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/92964/1937/2022
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας μετά την υπ΄ αριθμ. 320/2022 ΑΔΑ: (62ΠΥ7Λ6-1ΡΝ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5
του ν.4412/2016, με τίτλο «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας της Π.Δ.Ε. και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ηλείας, για 12 μήνες,
συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι (48.387,10€ χωρίς ΦΠΑ 11.612,90€ με ΦΠΑ 24%) και οι σχετικές
δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε : 02.03.072.1111.01.0001, πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2022 και 2023. Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι με Α/Α 1560 (ΑΔΑ: 6Ν5Ζ7Λ6-3ΩΨ, ΑΔΑΜ:22REQ010176918)
απόφαση πολυετούς ανάληψης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για
όλα τα τμήματα του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα.
Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και για δώδεκα μήνες.
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Χρόνος ισχύος των προσφορών δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 30192700-8 και 30197643-5.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο την 04/04/2022 και 05/04/2022.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το αρθρ. 4
του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.ΣΔιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο με το 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του Διαγωνισμού (Διακήρυξης και
Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α/Α/ Συστήματος :
157551), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 64233/2021 ΦΕΚ2453/Β/9-6-2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στις παρακάτω ημερομηνίες:
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 01/04/2022
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 01/04/2022 ώρα 14:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 03/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αντίγραφα της διακήρυξης για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου
στις διευθύνσεις: www.promitheus.gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr,
και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από
την αναθέτουσα αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8:30 έως 14:30 στα τηλέφωνα 26213-60417, 2621360425.
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