
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Προκηρύσσει  ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια «προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης (ομάδα 1), Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (ομάδα 2), Προμήθεια αναλωσίμων για 
τα φωτοτυπικά μηχανήματα (ομάδα 3), Προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ (ομάδα 4) (2019-2020)»  για τη κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών., για τα έτη 2019, 2020 του Δήμου Ιωαννιτών, συνολικής 
προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 74.495,79  €. 

Η ανωτέρω δαπάνη αφορά τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2019, 2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των υπό 
προμήθεια ειδών εάν αυτό γίνει νωρίτερα. 

Οι  ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών,   όπως αυτά 
περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και στην αντίστοιχη μελέτη.  Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει 
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς. 

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, με ημερομηνία 

έναρξης 18/11/2019 και καταληκτική ημερομηνία  03/12/2019 και ώρα 15:00 μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013, όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α 

του Ν.4412/16) . 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μια (1) εβδομαδιαία 

τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr), στον Ιστότοπο του προγράμματος 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr. και στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο, καθώς 

και τυχόν επαναληπτικών,  βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών,  Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού Αποθήκης του Δήμου Ιωαννιτών (Καπλάνη 7 (3ος 

όροφος)   τηλ. 2651361352 – FAX: 2651074441 ή ηλεκτρονικά στο Email: skosma@ioannina.gr 

Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.  

 

 
                                                                                                        

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΒΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
       

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ιωάννινα : 15/11 /2019                                                                     
Α.Π. : 73259/18570 
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