
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για την προμήθεια εκλογικού υλικού- γραφική ύλη- για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές
εκλογές καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου του Μαΐου  2019, προϋπολογισμού 119.000,00 €, με Φ.Π.Α., με δικαίωμα
προαίρεσης  9.000,00 € , γενικό σύνολο 128.000,00 €

                                                                                                         

                                                     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για την προμήθεια εκλογικού

υλικού- γραφική ύλη- για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών

του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου του Μαΐου 2019, προϋπολογισμού 119.000,00 €, με Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης

9.000,00 € , με Φ.Π.Α., γενικό σύνολο 128.000,00 €, με Φ.Π.Α.,   σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4585/2018.»

      
    Η   Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ )» και συγκεκριμένα το άρθρο 118 για την απευθείας ανάθεση

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-2017)

3. Το  Π.Δ.26/2012 «Κωδικοποίηση  σε  ενιαίο  κείμενο  των  διατάξεων  της  νομοθεσίας  για  την   εκλογή  βουλευτών»,  όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 25  του Ν.4585/2018 

4.  Τις διατάξεις του  Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ.
74/τ. Α’/26-03-2014).

6.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4071/2012  «Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση
Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/11-4-2012), άρθρο 6, παρ.7 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4257/2014
«Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-4-2014)

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.

8. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010)  

9.   Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει

10. Το Π.Δ. 80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-2016)

11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

&  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 

Ταχ.  Δ/νση     : 26ης Οκτωβρίου 64
Τ.Κ.                 : 54627 - Θεσ/νίκη.
Πληροφορίες  : Κ. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο       : 2313 319141
Fax                  : 2313 319135
E-mail             : Ek.Papadopoulou@pkm.gov.gr

Θεσσαλονίκη  01 Απριλίου 2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  207051(6343) 

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο 



Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για την προμήθεια εκλογικού υλικού- γραφική ύλη- για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές
εκλογές καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου του Μαΐου  2019, προϋπολογισμού 119.000,00 €, με Φ.Π.Α., με δικαίωμα
προαίρεσης  9.000,00 € , γενικό σύνολο 128.000,00 €

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-12-2010),
όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθμ.  81320 & 77909 Αποφάσεις  του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ΄ Β΄/30-12-2016)

13. Την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των
οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και
παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”
(ΦΕΚ 390/Τ' Β΄/10-2-2017) 

14.  Την  αριθμ.  243/12-11-2018 απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Π.Κ.Μ.  περί  ψήφισης  προϋπολογισμού  και
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2019»

15. Την αριθ. 729/26-03-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η σχετική
δαπάνη

  
                                                                 

θα  προχωρήσει  άμεσα  στην   προμήθεια  εκλογικού  υλικού  και  συγκεκριμένα  γραφικής  ύλης  για  τις  προσεχείς

αυτοδιοικητικές εκλογές καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κατά το

μήνα Μάιο του 2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του    ΚΑΕ 01.721.5261    (διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών,  

κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου  και ώρα 13:00μ.μ.,  οπότε  και  θα   ακολουθήσει η    

                 διαδικασία της αξιολόγησης αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή

             

   CPV : 30192700- ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ               
   Κωδικός   NUTS: EL 522  

Τα αναγκαία είδη -και οι ποσότητες τους-  για τη διενέργεια των προσεχών εκλογών  αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Ε Ι Δ Ω Ν   Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Σ   Υ Λ Η Σ

Α/Α ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Προϋπολογισμός
μονάδος

 (άνευ ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός
ανά είδος (άνευ

ΦΠΑ)

1 Σφραγίδες εφορευτικής επιτροπής 300 6,00 € 1.800,00 €

2 Δακτυλοβρεχτήρας 3.500 0,25 € 880,00 €

3 Λουκέτα 26 mm 4.000 0,80 € 3.200,00 €

4 Ταμπόν (No 3) 3.500 0,45 € 1.580,00 €

5 Φιαλίδιο μελάνης ταμπόν 3.500 0,25 € 880,00 €

6 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Στυλό διαρκείας χρώματος μπλε 21.000 0,30 € 6.300,00 €

7 Δέσμη σπάγγου ΚΑΡΑΒΟΣΚΟΙΝΟ (σε τεμάχια του 1,5 μέτρου
δεμένα σε κουβαράκι) 

9.700 0,35 € 3.400,00 €

8 Δέσμη σπάγκου (σε τεμάχια 1,5 μέτρου) 14.500 0,35 € 2.900,00 €

9 Κόλλες αναφοράς Ριγέ Α4 (πακετάκια των 20 διπλών φύλλων) 9.700 0,30 € 2.950,00 €

10 Σελοτέιπ 10.500 0,20 € 2.100,00 €

11 Φύλλα καρμπόν (πακέτα των 15 φύλλων) 9.700 0,75 € 7.280,00 €

12 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Συρραπτική μηχανή 24/6 3.500 4,50 € 15.750,00 €

13 Διορθωτικό /σετ +διαλυτικό (πινελάκι με τρίχα) 20 ml + 20ml 3.500 0,55 € 1.930,00 €

14 Λάστιχα μεγάλα 15 κιλά 5,00 € 75,00 €

15 Λάστιχα μεσαία 15 κιλά 5,00 € 75,00 €
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για την προμήθεια εκλογικού υλικού- γραφική ύλη- για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές
εκλογές καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου του Μαΐου  2019, προϋπολογισμού 119.000,00 €, με Φ.Π.Α., με δικαίωμα
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Α/Α ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Προϋπολογισμός
μονάδος

 (άνευ ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός
ανά είδος (άνευ

ΦΠΑ)

16  Ετικέτες (99x68mm η μία - 
8 ετικέτες ανά φύλλο- συσκευασία των 100 φύλλων)

15 πακέτα 5,50 € 85,00 €

17 Πανόδετοι φάκελοι (ράχη 12cm) 9.700 1,00 € 9.700,00 €

18 Σακουλάκια (30x40) 6.700 0,07 € 470,00 €

19 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ανταλλακτικά συρραπτικής μηχανής 24/6 3.500 0,18 € 630,00 €

20 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Φωτοτυπικό Χαρτί Α4- δεσμίδα 9.200 2,83997 € 26.127,74 €

21  Σφραγίδες (διάστασης 6x7,5cm, μέχρι 6 σειρές κείμενο με
στρόγγυλη σφραγίδα και ενσωματωμένη υπογραφή) ΞΥΛΙΝΕΣ

60 10,00 € 600,00 €

22  Τσουβάλια λευκής απόχρωσης, πλαστικής ύλης, διάστασης
70x100cm 

4.800 0,65 € 3.120,00 €

23 Χαρτόνια Χοντρά 100cm X 70cm πάχους 800γρ. 1.000 0,45 € 450,00 €

24 Κοπίδια μεγάλα μεταλλικά 30 0,80 € 30,00 €

25 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Μαρκαδόρος υπογράμμισης πλακέ χρώματος κίτρινο και
πράσινο

200 0,25 € 50,00 €

26 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Μαρκαδόρος ανεξίτηλος συσκευασίας πλακέ μύτη (μπλε ή
μαύρου χρώματος)

600 0,25 € 150,00 €

27 Κίτρινοι φάκελοι με φυσαλίδες 27x36 3.500 0,30 € 1.050,00 €

28 Φάκελοι αλληλογραφίας (11Χ23)-ΛΕΥΚOI 3.000 0,02 € 60,00 €

29 Φάκελοι αλληλογραφίας Α4- ΚΙΤΡΙΝOI 4.000 0,04 € 160,00 €

30  Φάκελοι αλληλογραφίας - Κίτρινοι 
(25x35)

14.500 0,05 € 725,00 €

31   Φάκελοι αλληλογραφίας - Κίτρινοι
 (16x23)

18.000 0,03 € 760,00 €

32 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Μηχανές για ταινίες συσκευασίας 20 3,00 € 60,00 €

33 Ταινίες-Κόλλες ταινίες συσκευασίας τύπου kraft 50Χ66 (ΚΑΦΕ)
+ (ΔΙΑΦΑΝΟ)

80 0,50 € 40,00 €

34 Μεγάλα τόπια νάυλον 3 200,00 € 600,00 €

Σύνολο 95.967,74 €

Φ.Π.Α. 24% 23.032,26 €

Γενικό Σύνολο 119.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 119.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με δικαίωμα

προαίρεσης   9.000,00  € , γενικό  σύνολο  128.000,00  €.  Το  δικαίωμα  προαίρεσης  θα  ενεργοποιηθεί  σε  περίπτωση  που

προκύψουν  ανάγκες  προμήθειας  νέων  ειδών  ή  και  μεγαλύτερες  ποσότητες  των  ήδη  κατακυρωθέντων  (βλέπε

Παράγραφος “ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

Το φωτοτυπικό χαρτί Α4 πρέπει να πληροί τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

1. Να έχει διαστάσεις: 210x297 mm ( Α4) 
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2. Να είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες και  από τις δύο όψεις,  και να είναι εύχρηστο  για όλους τους τύπους των

μηχανημάτων της Π.Κ.Μ.

3. Να μην απαιτούνται  ειδικές προφυλάξεις ή ειδική μεταχείριση κατά την αποθήκευση σε συνθήκες γραφείου, ούτε να

επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης ή να παρουσιάζει ευαισθησία στον κανονικό φωτισμό γραφείου. 

4. Τα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή και να μην αλλοιώνονται. 

5. Το χρώμα του χαρτιού να είναι λευκό. 

6. Το βάρος του να είναι  80gr / m2 

7. Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο αριθμός των φύλλων να είναι ακριβής,

χωρίς σχισμένα ή ελαττωματικά, να είναι όλα της ίδιας διάστασης, ποιότητας και κατηγορίας. 

8. Οι  δεσμίδες  πρέπει  να  είναι  περιτυλιγμένες  με  χαρτί  το  οποίο  να  έχει  υποστεί  επεξεργασία  αδιαβροχοποιήσεως,

τουλάχιστον εσωτερικά και κατά προτίμηση και εξωτερικά, έτσι ώστε να προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος κατά

τη μετακίνησή του ή στους χώρους όπου φυλάσσεται. Το χαρτί περιτυλίγματος θα πρέπει επίσης να έχει ικανή αντοχή έτσι ώστε να

αντέχει στις διακινήσεις με τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις φορτοεκφορτώσεις. Οι δεσμίδες τέλος, να είναι συσκευασμένες

σε κιβώτια από χαρτόνι. 

9. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:    

α. Το είδος του χαρτιού.

β. Το όνομα  ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή.

γ. Οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων.

δ. Το βάρος σε γραμμάρια.

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές τόσο για το σύνολο του έργου (για όλα τα είδη και για το σύνολο

των ποσοτήτων κάθε είδους) όσο και για μέρος αυτού ( για όσα ήδη επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά αλλά οπωσδήποτε για

το σύνολο της ποσότητας του αντίστοιχου είδους). Οι συμμετέχοντες στην ανωτέρω διαδικασία οφείλουν  να συμμετάσχουν με τις

ετοιμοπαράδοτες ποσότητες που διαθέτουν ή με όσες μπορούν να εξασφαλίσουν  έως την  24η Απριλίου 2019 .

Στην  οικονομική  τους  προσφορά  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  αναγράφουν  δίπλα  στο  προς  προμήθεια  είδος  και  τη  μάρκα  του

προϊόντος, το οποίο προσφέρουν.

Για  τα  είδη που απαιτείται  κατάθεση δείγματος (βλέπε στήλη 2 του ανωτέρω πίνακα) οι  συμμετέχοντες θα τα

καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους. Οι προσφορές και τα κατατεθειμένα δείγματα θα αξιολογηθούν από την

Αναθέτουσα Αρχή.

Στην περίπτωση που υπάρξουν ισότιμες προσφορές τότε η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει  τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές (άρθρο 90, Ν.4412/2016).

 Σε περίπτωση που προκύψουν ανάγκες προμήθειας νέων ειδών ή και  μεγαλύτερες ποσότητες των ήδη κατακυρωθέντων, ο

Ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στα αιτήματα της Αναθέτουσας Αρχής στις ίδιες  κατακυρωθείσες τιμές, ενώ όσον αφορά στην

προμήθεια νέων ειδών, αυτή θα γίνει σε όσο το δυνατόν  οικονομικότερη  τιμή εκ μέρους του Αναδόχου, χωρίς να προχωρήσει η

Αναθέτουσα Αρχή σε έρευνα αγοράς ή διαπραγμάτευση με άλλους προμηθευτές. Οι  εν λόγω ανάγκες θα καλυφθούν από το

δικαίωμα προαίρεσης, ύψους 9.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων παραθέτουμε παρακάτω υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, όπως θα πρέπει να συμπληρωθεί

και να κατατεθεί στο φάκελο της προσφοράς.
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για την προμήθεια εκλογικού υλικού- γραφική ύλη- για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές
εκλογές καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου του Μαΐου  2019, προϋπολογισμού 119.000,00 €, με Φ.Π.Α., με δικαίωμα
προαίρεσης  9.000,00 € , γενικό σύνολο 128.000,00 €

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΑ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ

Φ.Π.Α.)

1 Σφραγίδες εφορευτικής επιτροπής 300 2.232,00 €

2 Δακτυλοβρεχτήρας 3500 1.091,20 €

3 Λουκέτα 26 mm 4000 3.968,00 €

4 Ταμπόν (No 3) 3500 1.959,20 €

5 Φιαλίδιο μελάνης ταμπόν 3500 1.091,20 €

6 Στυλό διαρκείας χρώματος μπλε 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

21000 7.812,00 €

7 Δέσμη σπάγγου ΚΑΡΑΒΟΣΚΟΙΝΟ
(σε τεμάχια του 1,5 μέτρου

δεμένα σε κουβαράκι) 

9700 4.216,00 €

8 Δέσμη σπάγκου (σε τεμάχια 1,5
μέτρου)

14500 3.596,00 €

9 Κόλλες αναφοράς Ριγέ Α4
(πακετάκια των 20 διπλών

φύλλων)

9700 3.658,00 €

10 Σελοτέιπ 10500 2.604,00 €

11 Φύλλα καρμπόν (πακέτα των 15
φύλλων)

9700 9.027,20 €

12 Συρραπτική μηχανή 24/6 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

3500 19.530,00 €

13 Σετ με ένα (1) φιαλίδιο
διορθωτικού υγρού μαζί με

διαλυτικό υγρό

3500 2.393,20 €

14 Λάστιχα μεγάλα 15 κιλά 93,00 €

15 Λάστιχα μεσαία 15 κιλά 93,00 €

16  Ετικέτες (99x68mm η μία - 
8 ετικέτες ανά φύλλο- συσκευασία

των 100 φύλλων)

15 πακέτα 105,40 €

17 Πανόδετοι φάκελοι (ράχη 12cm) 9700 12.028,00 €

18 Σακουλάκια (30x40) 6700 582,80 €

19 Ανταλλακτικά συρραπτικής
μηχανής 24/6

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

3500 781,20 €

20 Φωτοτυπικό Χαρτί Α4
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

9200 δεσμίδες 32.398,40 €

21  Σφραγίδες (διάστασης 6x7,5cm,
μέχρι 6 σειρές κείμενο με
στρόγγυλη σφραγίδα και

ενσωματωμένη υπογραφή)
ΞΥΛΙΝΕΣ

60 744,00 €

22  Τσουβάλια λευκής απόχρωσης,
πλαστικής ύλης, διάστασης

70x100cm 

4800 3.868,80 €

23 Χαρτόνια Χοντρά 100cm X 70cm
πάχους 800γρ.

1000 558,00 €

24 Κοπίδια μεγάλα μεταλλικά 30 37,20 €

25 Μαρκαδόρος υπογράμμισης πλακέ
χρώματος κίτρινο και πράσινο

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

200 62,00 €

26 Μαρκαδόρος ανεξίτηλος
συσκευασίας πλακέ μύτη (μπλε ή

μαύρου χρώματος)
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

600 186,00 €

27 Κίτρινοι φάκελοι με φυσαλίδες
27x36

3500 1.302,00 €

28 Φάκελοι αλληλογραφίας (11Χ23)-
ΛΕΥΚΟΙ

3000 74,40 €

29 Φάκελοι αλληλογραφίας Α4- 4000 198,40 €
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για την προμήθεια εκλογικού υλικού- γραφική ύλη- για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές
εκλογές καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου του Μαΐου  2019, προϋπολογισμού 119.000,00 €, με Φ.Π.Α., με δικαίωμα
προαίρεσης  9.000,00 € , γενικό σύνολο 128.000,00 €

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΑ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ

Φ.Π.Α.)

ΚΙΤΡΙΝΟΙ

30 Φάκελοι αλληλογραφίας - κίτρινοι  
(25x35)

14.500 899,00 €

31 Φάκελοι αλληλογραφίας - κίτρινοι
 (16x23)

18.000 942,40 €

32 Μηχανές για ταινίες συσκευασίας
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

20 74,40 €

33 Ταινίες-Κόλλες ταινίες
συσκευασίας τύπου kraft 50Χ66

(ΚΑΦΕ) + (ΔΙΑΦΑΝΟ)

80 49,60 €

34 Μεγάλα τόπια νάυλον 3 744,00 €

119.000,00 €

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα προσφερθεί από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να δοθεί με

έως δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εξωτερικά     στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

2. Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης.

3. Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Εσωτερικά   του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα:  

1)Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το ανωτέρω υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

2)Υπεύθυνη Δήλωση (δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία  θα δηλώνονται τα κάτωθι:

α) Δεν υπάρχει σε βάρος τους  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα εξής αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική

οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές

εμπορίας ανθρώπων, 

β)Τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης  στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός

ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).

γ)Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

δ)Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

ε) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 180 ημέρες από την υπογραφή της.

στ) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης.

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση από το α έως και το δ είναι απαραίτητη η

προσκόμιση  των  αντίστοιχων  Δικαιολογητικών  (Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου,  Φορολογική  και  Ασφαλιστική  Ενημερότητα,

Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο) μόνο από τον μειοδότη και πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων .
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για την προμήθεια εκλογικού υλικού- γραφική ύλη- για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές
εκλογές καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου του Μαΐου  2019, προϋπολογισμού 119.000,00 €, με Φ.Π.Α., με δικαίωμα
προαίρεσης  9.000,00 € , γενικό σύνολο 128.000,00 €

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία μπορούν να προσκομιστούν σε απλά ευκρινή αντίγραφα και όχι επικυρωμένα, σύμφωνα

με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014)

(Όσον  αφορά  τα  νομικά  πρόσωπα  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  πρέπει  να  προσκομίζεται  για  τους  διαχειριστές,  στις

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον διευθύνοντα

σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνουν άμεσα και εξ ολοκλήρου σε χώρους που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και το

αργότερο έως την 24η  Απριλίου 2019.

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η σύμβαση θα έχει  διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι και τις 02/06/2019 .

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα βεβαιώνει

και θα συντάσσει  πρακτικό καλής εκτέλεσης. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το  τιμολόγιο και το  Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης της Επιτροπής Παρακολούθη-

σης και Παραλαβής της ΠΚΜ., καθώς και όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις  διατάξεις του άρθρου 200

παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την  προσφορά  τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή  5 Απριλίου 

2019 και ώρα 13:00 μ.μ.  στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών , 26ης Οκτωβρίου 64, γραφείο 68, 3ος όροφος , αφού 

προηγουμένως λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου (3ος όροφος, γραφείο 3) 

Περαιτέρω πληροφορίες για τα υπό προμήθεια είδη θα δίνονται στο τηλ: 2313 319141.

       

                                                                                                                                                                                       

       

7

Μ.Ε.Π.
O  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος

 της Δ/νσης

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
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