
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
Ο Δήμαρχος Τριφυλίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016( ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α’), η προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ/FAX 

(ΜΕΛΑΝΙΑ –TONER-DRUM) –ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ &  ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 2022-2023 συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.607,71 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 62.753,56 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αριθμ. Πρωτ.6183/07.06.2022 αναλυτικής διακήρυξης. 

1.Περιγραφή δημόσιας σύμβασης:    
Προμήθεια  αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών/φωτοτυπικών/fax/(Mελάνια-Toner-Drum)-Φωτοαντιγραφικό χαρτί & Γραφικής Ύλης-
Λοιπά Υλικά Γραφείου. 
2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της συνολικής τιμής ανά Τμήμα. 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. 
4. Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε τμήμα, για το οποίο κατατίθεται προσφορά. 

5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
28/06/2022 και ώρα 13:00.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος στις 09/06/2022 και η 
αποσφράγιση θα γίνει την 29/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ 
6. Χρόνος και τρόπος Υποβολής  προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά (αναλυτικά στο 

άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης). 

 7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την 

επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

8.Δημοσιεύσεις: Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο στην ιστοσελίδα του 

Δήμου:https://www.dimostrifylias.gr/category/diagonismoi-prokiryxeis. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα 

καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
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