ΑΔΑ: ΩΤΝΑ7Λ6-ΙΥΙ

INFORMATICS
18PROC003965661
2018-11-07
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.11.07 10:52:07
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 343989/16032
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α.Α ΕΣΗΔΗΣ : 66032
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β΄-Πάτρα
Ταχ.Κώδικας : 26443
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα
Τηλέφωνο : 2613 613401
Fax
: 2613 613333
«Πρόσκληση σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και
χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της υπ’αριθμ.164113/7658/29.5.2018 (ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460)
διακήρυξης , σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016, για
την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την «Προμήθεια μελανιών φωτοαντιγραφικών και
φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σε συνέχεια εν μέρει άγονου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (υπ’αριθμ.164113/7658/29.5.2018-ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460
διακήρυξη (α/α 58148), αναφορικά με μία ομάδα (ομάδα 7-ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΑ) εκ των αρχικώς εννέα (9)
που είχαν προκηρυχθεί, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 10.316,80 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις.»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική
έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L
306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση
των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005)
και όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την
υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων
σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
10. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από
25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.
11. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής

Ελλάδας

περί

μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων

στους

άμεσα

εκλεγμένους

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
12. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη
Ελλάδας»

Δυτικής

Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
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13. Την υπ΄αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη,
περί μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
14. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε
το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
15. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τΑ΄/2010), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για
«Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας
ή δημόσιους υπαλλήλους».
16. Την υπ’ αριθμ. 173/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας 2018 » και ειδικότερα την περίπτωση i. αναφορικά με την «Έγκριση
αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για την σύναψη σύμβασης προμήθειας κάθε είδους υλικού
γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την Π.Ε
Αχαίας», μέχρι του ποσού των 118.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
17. Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) (19η Συνεδρίαση στις 14.11.2017) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθ.
1348/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την
νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 293717/29.11.2017 απόφαση του συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την απόφαση
27/2018 (4η Συνεδρίαση στις 2.3.2018), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 35/2018 (5η
Συνεδρίαση στις 19.3.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Α’
τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε
βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 59110/26.3.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 37/2018 (6η Συνεδρίαση
στις 3.4.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Β’ τροποποίηση του
Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας ». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με
την υπ’ αριθ. 70256/16.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΗΠΞΟΡ1Φ-Ρ7Α) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 56/2018 (7η Συνεδρίαση
στις 25.4.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Γ’ τροποποίηση του
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Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας».

18. Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2018 και 2019 της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας και συγκεκριμένα τον

ΚΑΕ 02.01.072.1111.01.1231 ως εξής: α) του έτους

2018 με το ποσό των 9.833,33 € και β) του έτους 2019 με το ποσό των 108.166,67 €. Για την
ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η 2139/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
19. Την υπ’αριθμ.950/2018 (ΑΔΑ 7ΘΛ47Λ6-ΝΝ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «1)Έγκριση διενέργειας

ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού άνω των ορίων και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την : «Προμήθεια ειδών
γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 118.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής » και 2) Τη σύσταση της Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του
ανωτέρω διαγωνισμού.
20. Την υπ’αριθμ.164113/7658/29.5.2018(ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460 / ΑΔΑΜ 18PROC003179155)-Α/Α 58148
διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών
γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 118.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής .
21. Την υπ αριθμ. 1855/2018 (ΑΔΑ Ω3Τ57Λ6-ΠΗΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνική προσφορά) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 164113/7658/29.5.2018
58148) διακήρυξης του

ανοικτού

(ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460) (α/α

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων

για την

«Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών
μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 118.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α»
22. Την υπ αριθμ υπ.αριθμ.2154/2018 (ΑΔΑ 949Γ7Λ6-ΞΦΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση

του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών αναφορικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση
των

οικονομικών

προσφορών

που

υποβλήθηκαν

στα

πλαίσια

της

υπ’αριθμ.

164113/7658/29.5.2018 (ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460) (α/α 58148) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων

για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών

φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
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Περιφερειακής

Ενότητας

Αχαΐας

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

συνολικού

προϋπολογισμού έως του ποσού των 118.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
23. Την υπ’αριθμ. 1926/2018 (ΑΔΑ Ψ03Κ7Λ6-Θ25) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

με θέμα «Έγκριση διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικής

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο
32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την «Προμήθεια
μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σε συνέχεια
εν μέρει άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (υπ’ αριθμ.
164113/7658/29.5.2018 – ΑΔΑ: 782Σ7Λ6-460 διακήρυξη (α/α 58148), αναφορικά με μία ομάδα
(ομάδα 7 - ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΑ) εκ των αρχικώς εννέα (9) που είχαν προκηρυχθεί, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 10.316,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
24. Την υπ’αριθμ. Δ108/2018

απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την οποία ομόφωνα

αποφασίζει : «Την παροχή σύμφωνης γνώμης, επί του αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.2 περ.γ υποπερ. δδ του ν.4013/2011, όπως
ισχύει, για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας
μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της,
προϋπολογισμού 10.316,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ως προς τα οποία ο προηγηθείς
ηλεκτρονικός διαγωνισμός απέβη άγονος (Ομάδα 7-Τόνερ Γνήσια), κατά τις διατάξεις του άρθρου
32 παρ.2 περ. α’ και με τον όρο της μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων της διακήρυξης του
διαγωνισμού που προηγήθηκε, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου
προϋποθέσεων»
25. Την υπ’αριθμ. 2288/2018 (ΑΔΑ ΨΞΖΟ7Λ6-59Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης με
την

διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να

τροποποιούνται οι όροι της υπ’αριθμ.164113/7658/29.5.2018 (ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460) διακήρυξης,
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016, για την
ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την

«Προμήθεια μελανιών φωτοαντιγραφικών και

φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σε συνέχεια εν μέρει άγονου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (υπ’αριθμ.164113/7658/29.5.2018-ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460
διακήρυξη (α/α 58148), αναφορικά με μία ομάδα (ομάδα 7-ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΑ) εκ των αρχικώς εννέα
(9) που είχαν προκηρυχθεί, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 10.316,80 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το

άρθρο 32 παρ.2

περ.α του

Ν.4412/2016) χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της
υπ’αριθμ.164113/7658/29.5.2018 (ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460) διακήρυξης του διαγωνισμού, με θέμα
«Προμήθεια μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής»,
στην παρακάτω ομάδα 7-Τόνερ γνήσια ,συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
10.316,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. :

ΟΜΑΔΑ 7- ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΑ
Α/Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.320,00€ χωρίς Φ.Π.Α.(10.316,80 με ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

CANNON B 820 (fax)
CANNON i-SENSYS -L 150 (fax)
CANNON PIXMA MP150 (fax)
CANON GP 335
CANON B 155 (FAX)
EPSON 7891 BIACK 7891 (fax)
EPSON ACUALASER C1100
EPSON ACUALASER C2800
EPSON AL-M 300(c13s050691) (10.000 σελ.)
EPSON 200-μαύρο
EPSON EPL 6200
EPSON STYLUS D120
EPSON WF-5620 (79 XL) bl,c.m.y (πιζα)

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
σετ 4
σετ 4.
σετ 4
τεμ.
τεμ.
τεμ.
σετ.4
σετ.4

8
1
4
3
2
2
2
2
16
1
3
10
5

EPSON WorkForce Pro WF-M5690DWF
14 (C13T866140 lnk CB 2,5K 55,8 ML (2.500 σελίδες

τεμ.

22

σετ.4

5

EPSON WP-4525,(T 7011 BK) (fax)

τεμ.

43

BROTHER 8070 (DR 800) (fax)
PHILIPS HFC 111 (fax)-χαρτί 210mm
PHILIPS Magic 5 eco
PHILIPS INK-FILM PFA352 (fax)

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
1
2
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

EPSON WorkForce Pro WF-R5690DTWF
(C13T838140,
C13T838240,C13T838340,C13T838440 -20.000
15 σελίδες)
16
17
18
19
20
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Η προμήθεια

για την ανωτέρω ομάδα θα γίνει σύμφωνα

με όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ.

164113/7658/29.5.2018 (ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460) διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής , τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης για διαπραγμάτευση.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην ανωτέρω διακήρυξη, και πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλη την ζητούμενη
ποσότητα και για όλα τα είδη της ομάδας και όχι επιλεκτικά, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην
υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών της ομάδας, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα. Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών της ομάδας στην
οποία συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι απαράδεκτη.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας , δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα.
Η διαδικασία της
Συστήματος

διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr
 Η

ημερομηνία

έναρξης

υποβολής

προσφορών

στη

διαδικτυακή

πύλη

του

www.promitheus.gov.gr, του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 7/11/2018, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15.00 μ.μ
 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/11/2018 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 15.00 μ.μ
 Ημερομηνία διενέργειας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης (αποσφράγιση) ορίζεται η 20/11/2018,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη στο
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Ε., οδός Πανεπιστημίου 254, (κτήριο β΄ Intracom)
στην Πάτρα από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης
του Διαγωνισμού), όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ’αριθμ. 950/2018 (ΑΔΑ 7ΘΛ47Λ6-ΝΝ1) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην αριθμ.πρωτ. 164113/7658/29.5.2018 (ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460)
διακήρυξη.
Η παρούσα Πρόσκληση καθώς και η αριθμ. 164113/7658/29.5.2018 (ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460) διακήρυξη με τα
παραρτήματα της, (που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης), θα αναρτηθεί :
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στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ,με Α/Α 66032



στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,



στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ) και



στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr.)

Καλούμε όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς να συμμετέχουν
στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDROMACHI ZYGOURA
Ημερομηνία: 2018.11.07 10:42:50 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

