
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ      Χαλκίδα   08  / 05  /2014 
∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Τµήµα Προµηθειών                                                    Αριθ. Πρωτ οικ 53339/2999 

  

                                                                                         Αριθ. Απόφ.O.Ε. 541 /05-05-2014 

                                                                                  

                                                                    
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού προκηρύσσει 

πρόχειρο   µειοδοτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια γραφικής ύλης-υλικών εκτύπωσης –φωτοτυπικού χαρτιού 

, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων 

Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του νοµού. 

 O Συνολικός Προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

 Η προυπολογιζόµενη δαπάνη για για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (κατάσταση ειδών 

γραφικής ύλης ) είναι 7.000,00€ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (προµήθεια µελανιών για εκτυπωτές 

και φαξ) ) είναι 36.000,00 €, για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (προµήθεια µελανιών φωτοτυπικών 

µηχανηµάτων) είναι 4.000,00€ και για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ (φωτοτυπικό χαρτί – τεχνικές 

προδιαγραφές) είναι 11.000,00 €. 

 Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι 5% επί της συνολικής 

προϋπολογιζόµενης αξίας των ειδών  µε Φ.Π.Α. και θα απευθύνεται στη ∆/νση ∆ιοικητικού - 

Οικονοµικού. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για κάποιο µόνο από τα Παραρτήµατα 

προσκοµίζεται εγγυητική ίση µε το 5% επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του εκάστοτε 

Παραρτήµατος µε Φ.Π.Α. Προσφορά χωρίς την Εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα Εγγύηση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Πέµπτη 29 Μαϊου 2014 και ώρα 11.00 π.µ. στη 

∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, Λ. Χαϊνά 93. 

 Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει µέχρι την Τετάρτη  28 Μαϊου 2014  και ώρα 14:30 

(λήξη προσφορών), στη γραµµατεία της ∆/νσης ∆ιοκητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας 

στο ισόγειο 

            Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού θα γίνει επανάληψη αυτού την Πέµπτη 5 Ιουνίου 

2014 και ώρα 11.00π.µ στην ίδια Υπηρεσία. 

  Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνονται από τη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22213 53726 κα Καρλατήρα. 
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