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Περίληψη της αριθμ. 5/21 διακήρυξης 

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων προμήθειας ειδών γραφικής ύλης & οργάνωσης γραφείου, 

φωτοαντιγραφικού – μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών & φωτοτυπικών μηχανημάτων για την 

κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων διάρκειας ενός έτους  
 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές 

πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).με 

Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 141711. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω τέσσερα τμήματα και τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους 

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 

Για τα ανωτέρω τμήματα 1, 2, 3 & 4 γίνονται δεκτές προσφορές μόνο από υποψηφίους αναδόχους που καλύπτουν το σύνολο 

των ζητούμενων ειδών του κάθε τμήματος 1, 2, 3 ή 4 και όχι μέρος αυτών ή για το σύνολο των τμημάτων 1, 2, 3 & 4. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος, από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της και μέχρι εξαντλήσεως του 

ποσού της σύμβασης. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ του/των προσφερομένου/ων 

τμήματος/τμημάτων 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά. 

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 13/12/2021και ώρα 12:00. 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: Διάρκεια έξι (6) μήνες. 

Αποσφράγιση των προσφορών: 16/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30. Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την 

αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, 

εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

 

Π.Δ.                                                                                       Ο Περιφερειάρχης  Θεσσαλίας 

1. Εφημερίδα «Ταχυδρόμος της Μαγνησίας»  

2. Εφημερίδα «Μαγνησία»  

3. Εφημερίδα «Η Θεσσαλία της Δευτέρας»
                                                                                                                          

Κωνσταντίνος Αγοραστός 

4. Εφημερίδα της Υπηρεσίας 

5. Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Π. Ε Μ.& Σ. 

Τμήματα Ονομασία τμήματος Κωδικός 

CPV 

Περιγραφή Είδους CPV Εκτιμώμενη 

αξία 

Τμήμα 1 Γραφική ύλη & είδη οργάνωσης γραφείου 30192700-8 Γραφική ύλη 24.648,83 

Τμήμα 2 Φωτοαντιγραφικό & μηχανογραφικό χαρτί 30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 12.889,00 

Τμήμα 3 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας 

62.904,80 

Τμήμα 4 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών φωτοτυπικών μηχ/των 30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 3.289,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 103.731,63 

Φ.Π.Α. 24% 24.895,59 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 128.627,22 

ΑΔΑ: ΨΩ057ΛΡ-ΣΗΕ
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