
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Τρίπολη 19-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 350722/83826

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙθΜ. ΠΡΩΤ. 350634/83772/19-12-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  προτίθεται  να  προβεί  στη  διενέργεια  του  συνοπτικού
διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  και  την  υπ’  αριθ.  2473/2018
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΑΔΑ:  67ΟΖ7Λ1-ΕΝ4
για  την  ανάθεση  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «Προμήθεια γραφικής  ύλης  και
φωτοαντιγραφικού  χαρτιού για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  Έδρας  και  Π.Ε.
Αρκαδίας  Περιφέρειας  Πελοποννήσου" και  συνολικού προϋπολογισμού  74.200,00 €  με
ΦΠΑ». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με  συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  "Προμήθεια γραφικής  ύλης  και φωτοαντιγραφικού
χαρτιού για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  Έδρας  και  Π.Ε.  Αρκαδίας  Περιφέρειας
Πελοποννήσου" με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει τιμής  .
Ο  διαγωνισμός  αποτελείται  από  δύο  (2)  ΤΜΗΜΑΤΑ και  οι  διαγωνιζόμενοι  μπορούν  να
υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για τα δύο  ΤΜΗΜΑΤΑ, επί ποινή αποκλεισμού  για το
σύνολο των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ που θα επιλέξουν, σύμφωνα με τους  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ
και  τα  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  της
διακήρυξης:

ΕΙΔΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α: Γραφική Ύλη και Λοιπά Αναλώσιμα 
Γραφείου

32.259,71 40.002,04

ΤΜΗΜΑ Β: Φωτοαντιγραφικό Χαρτί (Α4, Α3) 27.579,00 34.197,96

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.838,71 74.200,00

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οδός 28ης 
Οκτωβρίου 29, όροφος 3ος, την 3η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (ημερομηνία 
και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής των  προσφορών  είναι  η  3η  Ιανουαρίου ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00

Η διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων που θα προκύψουν, ορίζεται σε ένα (1) έτος από
την υπογραφή τους, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών εφόσον ζητηθεί εγγράφως από 
την αναθέτουσα αρχή.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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Το  πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης  με  αρ.  πρωτ.  350634/83772/19-12-2018 με  τα
Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Σημειώνεται ότι  η  Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106
του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κων/να Νικολάκου
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