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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια 
χαρτιού (φωτοαντιγραφικό, μηχανογραφικό & για πλότερ) και ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με 
κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: 137.122,05€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των δικαιωμάτων προαίρεσης 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  110.582,30€  , ΦΠΑ : 26.539,75€). 
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι: Η προμήθεια χαρτιού (φωτοαντιγραφικό, μηχανογραφικό & για πλότερ) και ειδών γραφικής 
ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. (CPV: [30192700-8]-Γραφική ύλη, [30197643-5]-Φωτοαντιγραφικό χαρτί)  
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια χαρτιού (φωτοαντιγραφικό, μηχανογραφικό & για πλότερ), εκτιμώμενης αξίας 51.555,48€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.  
ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης», εκτιμώμενης αξίας 47.547,61€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και δεν 
επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης», εκτιμώμενης αξίας 8.018,96€   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%., όπου 
επιτρέπονται έως δύο (2) εναλλακτικές προσφορές.  
Επιπροσθέτως έχουν προβλεφθεί συνολικά και για τα τρία (3) τμήματα, δικαιώματα προαίρεσης για τα έτη 2022-2023, 
συνολικού ποσού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.  
Προσφορές: Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται είτε για ένα τμήμα είτε για περισσότερα.  
Αρμόδιο όργανο άσκησης προδικαστικών προσφυγών: Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ) σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 345 έως 374 του N.4412/2016 και του ΠΔ 39/2017 όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται 
προσφορά. (ήτοι για το Τμήμα 1: 831,54€, για το Τμήμα 2: 766,90€ και για το Τμήμα 3: 129,34€). 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 4/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 
Προθεσμία και τόπος κατάθεσης εγγράφων διαγωνισμού: εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς του οικονομικού φορέα στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία 
Ελευθερίας 2ος όροφος) 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): 10/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 
π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Κρήτης  
Ημερομηνία δημοσίευσης:  1. ΚΗΜΔΗΣ στις 19/9/2022, 2. Ημερήσιος τοπικός τύπος στις 20/9/2022  
3. εβδομαδιαίος τοπικός τύπος στις 23/9/2022, 4. Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr  → προκηρύξεις – 
διαγωνισμοί στις 19/9/2022. 
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00 για τη διαδικασία του διαγωνισμού από το Τμήμα Προμηθειών, 
Δ/νση Οικονομικού (τηλ. 2813 400312). 

 

   
Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί (1) μία φορά στις εφημερίδες: 
«ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ», «ΠΑΤΡΙΣ» και «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ». 
2. Να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Κρήτης 
και να αποσταλεί αποδεικτικό ανάρτησης 
3. Θα αναρτηθεί: 
α. στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  
β. στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr 
γ. στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr   
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ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ηράκλειο,  19 Σεπτεμβρίου 2022     

Αρ. Πρωτ.:  283109 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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