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Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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.
4. Τις Διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/τΑ/1-4-2019) – άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων
του ν.4412/2016 (Α’ 147).
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΄/10-112005) και όπως ισχύει.
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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 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».
9. 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.
10. Τις

υπ’

αριθμ.

55961/643/01-03-2017

(Φ.Ε.Κ.

111/τ.

Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017)

69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) αποφάσεις του Περιφερειάρχη

και

Δυτικής

Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και
«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας»
αντίστοιχα.
11. Την υπ΄ αριθμ. 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β/30.1.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη,
περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
12. 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.
13. Την υπ’ αριθμ. 34/12-3-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
θέμα: «Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή για την κατακύρωση
του αποτελέσματος μετά από διαδικασία προμήθειας υλικών και υπηρεσιών, α) με
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, β) με πρόσκληση ενδιαφέροντος», η
οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμό πρωτ. 33168/3741/19-3-2015 (ΑΔΑ 7Β8ΨΟΡ1ΦΘΝ5) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
14. 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 έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού,
εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Περιφερειακό
Συμβούλιο».
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15. Την υπ’
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αριθμ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ.ΥΟΔΔ/23-03-2017)

απόφαση του

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε ο πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε
16. Την υπ’ αριθμ. 228/2018 (22η Συνεδρίαση στις 15-11-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου
με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
17. Την υπ’ αριθμ. 39/2019 (5η Συνεδρίαση στις 12-03-2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου
με την οποία εγκρίθηκε η «1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019»
18. την υπ’ αριθμ. 19/12-02-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα ««Έγκριση α) μεταφοράς εγκεκριμένου έργου «“ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΕΩΝ
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (BALKANET) – BALKAN IDEAS
NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR» στα πλαίσια του
προγράμματος Balkan - Mediterranean 2014-2020

από την Αναπτυξιακή Εταιρεία

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας β) αποδοχής και
υλοποίησης του ανωτέρου έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γ) εξουσιοδότησης
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων
για την υλοποίηση των έργων» (ΑΔΑ: Ω0ΘΤ7Λ6-9Σ5).
19. την υπ’ αριθμ. 116992/593/17-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΕΜ7Λ6-37Κ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης ομάδας έργου του εγκριθέντος
ευρωπαϊκού έργου «ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΕΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (BALKANET) – BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE
INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR», στα πλαίσια του προγράμματος Balkan Mediterranean 2014-2020».
20. Την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/107220/849/8-4-2019 (ΑΔΑ: Ψ43Τ7Λ6-0ΘΣ) απόφαση του
Περιφερειάρχη

Δυτικής

Ελλάδας

με

θέμα

«1η

τροποποίηση

της

υπ.

αριθμ.

116992/593/17.04.2018 (ΑΔΑ: 6ΑΕΜ7Λ6-37Κ) απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός ομάδας έργου του ευρωπαϊκού έργου «ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΙΔΕΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (BALKANET) – BALKAN
IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATION IN THE AGRO-FOOD SECTOR» στο πλαίσιο
του προγράμματος Balkan – Mediterranean 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
21. Την απόφ. 283/22-04-2019 (ΑΔΑ68ΛΩ7Λ6-3ΓΟ) της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε α) Η αναγκαιότητα
δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπών υλικών γραφείου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BALKANET
του Προγράμματος «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020», με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, με δημοσίευση πρόσκλησης, κατόπιν συλλογής προσφορών με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
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βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης, β) η δαπάνη μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ανωτέρω πρόσκληση»
22. Την υπ’ αριθμ. 287633/13176 – 19/09/2018 με Α/α Απόφασης 3086/2018 Απόφαση
δέσμευσης πίστωσης, της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Δ.Ε.
23. Την υπ’ αριθμ. 2057/514 – 03/01/2019 με Α/α Απόφασης 434/2019 Απόφαση δέσμευσης
πίστωσης, της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Δ.Ε.
24. Την υπ’ αριθμ. 1409603/8000 – 08/04/2019 με Α/α Απόφασης 2076/2019 Απόφαση
δέσμευσης πίστωσης, της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Δ.Ε.
25. Το επισυναπτόμενο Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς έγκριση.
26. Την υπ’ αριθμ. 1210/2019 (ΑΔΑ:ΨΒΤΜ7Λ6-ΩΝΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσης πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσού 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που
αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου στο πλαίσιο υλοποίησης του
ευρωπαϊκού έργου BALKANET του Προγράμματος «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020», με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,
μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την κάλυψη του κόστους προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών
υλικών γραφείου στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BALKANET του Προγράμματος
«Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το έργο BALKANET - «BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGROFOOD SECTOR» χρηματοδοτείται στo πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας λόγω της ένταξής της, στο Διακρατικό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg
Balkan-Mediterranean 2014-2020 και γίνεται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 01.071/9459.01.2032., βάσει της υπ’ αρ. πρωτ.:1409603/8000/0804-2019 απόφασης δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, του
Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε. (Α/Α:2076, ΑΔΑ:63ΦΚ7Λ6-9ΜΕ), Οικονομικού Έτους
2019.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30/5/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
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Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αντικείμενο είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου σύμφωνα με την
ακόλουθη ανάλυση. Το σύνολο της προσφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 4.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και οι ποσότητες να είναι σύμφωνες με την παρακάτω κατανομή ανά
είδος προμήθειας.
Είδος Προμήθειας

Τεμ.

Χαρτί φωτοτυπικό Λευκό 80gr Α4 Πακέτο 500 Φύλλα
Χαρτί φωτοτυπικό Λευκό 80gr Α3 Πακέτο 500 Φύλλα
ΚΛΑΣΕΡ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση Α4 4-32
ΚΛΑΣΕΡ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση Α4 8-32
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11x23 με ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 90 gr/m²

120
10
60
70
1000

6. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 16x23 με ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 90 gr/m²

1000

7. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 23x33 με ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 90 gr/m²

1000

8. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 31x42 με ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 90 gr/m²

1000

9. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ Α4+ (ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ,
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΚΙΤΡΙΝΟ)
ΦΑΚΕΛΟΣ ME ΚΟΡΔΟΝΙ 25x35x12 πάνινη ράχη
TONER ΓΝΗΣΙΟ HP P3005dn
TONER ΓΝΗΣΙΟ RICOH MP 2554

600

1.
2.
3.
4.
5.

100
4
4
2

ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK CS317, CSX317 MAGENTA (Laser Toner 71B20M0 Magenta)
2
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK CS317, CSX317 YELLOW (Laser Toner 71B20Y0 Yellow)
2
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK CS317, CSX317 BLACK (Laser Toner 71B20K0 Black)
2
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK CS317, CSX317 CYAN (Laser Toner 71B20C0 Cyan)
2
EPSON Ink Cartridge Black 10K T8651 10000 σελ (μοντέλο εκτυπωτή WF-M5190 DW)

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Στην παρούσα πρόσκληση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την
συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/8-8-2016) που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.

3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
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Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί
μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς
του υποψηφίου Αναδόχου.
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις:
α) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσού 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που
αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου στο πλαίσιο υλοποίησης του
ευρωπαϊκού έργου BALKANET του Προγράμματος «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020», με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής»
β) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους Υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία
συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται ότι:
i.

Είναι μέλη του οικείου επιμελητηρίου

ii.

Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

iii.

Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016.

iv.

Η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης τις οποίες
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα

v.

Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

vi.

Να δηλώνουν το νόμιμο εκπρόσωπό τους

vii.

Οι προσφορές ισχύουν για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών

viii.

Τα προσφερόμενα είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα

4.2 O «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Α'.
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Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως και κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν
συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί των νομίμων
κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν
διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης καθώς και της Σύμβασης (εάν απαιτείται), συμμορφώνονται
με τις νέες διατάξεις.
Η προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει τις 4.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος και θα αξιολογηθεί. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν
θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής με όλα τα στοιχεία θα συνεχιστεί η διαδικασία με το
άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών».
Ως οριστικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων συνολικά τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.
Στη συνέχεια θα συνταχθεί το σχετικό Πρακτικό το οποίο θα αποσταλθεί στην Οικονομική Επιτροπή
της Π.Δ.Ε. για έγκρισή και ανακήρυξη του μειοδότη ως οριστικού αναδόχου για την συγκεκριμένη
προμήθεια.

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συγκεκριμένη παροχή προμήθειας θα εκτελεστεί κατόπιν σχετικής εντολής της Προϊσταμένης της
Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας.
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι το διάστημα του
ενός (1) μήνα με ενδεχόμενο παράτασης ενός (1) ακόμα μήνα και σε κάθε περίπτωση αφού
προηγηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υπό προμήθεια υλικού, από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών/δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.
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8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν
ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης
διαδικασίας ήτοι 30/5/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.
Ηλείας, Μανωλοπούλου 47, Τ.Κ. 27131 στον Πύργο.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση,
παρουσία των ενδιαφερομένων εφόσον το επιθυμούν.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. στη διεύθυνση:
www.pde.gov.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2621
360508 – 2621 360430.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Ε.

ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Π.Ε. Ηλείας
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
Επωνυμία:
Εταιρική μορφή:
Επάγγελμα:
ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΤΚ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX:

Η παρούσα προσφορά αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου με συνολικό
προϋπολογισμό έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BALKANET με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, βάσει της αρ. πρωτ………………….
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Είδος προμήθειας

Τεμ.

1. Χαρτί φωτοτυπικό Λευκό 80gr Α4 Πακέτο 500
Φύλλα
2. Χαρτί φωτοτυπικό Λευκό 80gr Α3 Πακέτο 500
Φύλλα
3. ΚΛΑΣΕΡ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση Α4 432
4. ΚΛΑΣΕΡ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση Α4 832
5. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 11x23 με
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 90 gr/m²
6. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 16x23 με
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 90 gr/m²
7. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 23x33 με
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 90 gr/m²
8. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 31x42 με
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 90 gr/m²
9. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ Α4+
(ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΚΙΤΡΙΝΟ)
10. ΦΑΚΕΛΟΣ ME ΚΟΡΔΟΝΙ 25x35x12 πάνινη ράχη
11. TONER ΓΝΗΣΙΟ HP P3005dn
12. TONER ΓΝΗΣΙΟ RICOH MP 2554
13. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK CS317, CSX317 MAGENTA (Laser
Toner 71B20M0 Magenta)
14. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK CS317, CSX317 YELLOW (Laser
Toner 71B20Y0 Yellow)
15. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK CS317, CSX317 BLACK (Laser
Toner 71B20K0 Black)
16. ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK CS317, CSX317 CYAN (Laser
Toner 71B20C0 Cyan)
17. EPSON Ink Cartridge Black 10K T8651 10000 σελ
(μοντέλο εκτυπωτή WF-M5190 DW)

120

Τιμή μονάδας με
ΦΠΑ

Σύνολο (Τεμ. x
Τιμή Μονάδας)

10
60
70
1000
1000
1000
1000
600
100
4
4
2
2
2
2
2
Σύνολο
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συνολικά προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει

Σημείωση: Η
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

τα

4.000,00

ευρώ,

…………..2019

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και υπογραφή)
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