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  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)» είναι Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου άμεσα εποπτευόμενο και χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κύρια δραστηριότητα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας της  
χώρας.  
Το ΚΕΕΛΠΝΟ διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με ηλεκτρονικές 
διαδικασίες με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει 
αποκλειστικά τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια ειδών 
γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), και μελανιών-τόνερ εκτυπωτών (CPV:30192112-9).  
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 152.299,31 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 122.822,02€  ΦΠΑ : 29.477,29€). 
 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης 
για μεγαλύτερη ποσότητα σε ποσοστό 15% του προϋπολογισμού καθώς και δικαίωμα 
κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας σε ποσοστό  30% του προϋπολογισμού. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για το σύνολο των ομάδων. Σε κάθε περίπτωση, η 
υποβολή προσφοράς αφορά στο σύνολο των ειδών της κάθε επιλεγόμενης ομάδας. 
 
Η διαδικτυακή πύλη διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά προσφορές, σύμφωνα με την 
διακήρυξη του Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/2017 και τους όρους αυτής, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2 
αυτής. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες 
προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 
την 03/05/2018. 
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2017 

 



Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 
Η παρούσα περίληψη θα σταλεί για ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και 
στον ΤΥΠΟ στις 10/11/2017, ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο 
ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr) ομοίως στις 
10/11/2017. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 46937) 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική διαδικασία, και η Τετάρτη 01/11/2017 και 
ώρα 12.00 μ.μ. ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει την Τρίτη 07/11/2017 και ώρα 12:00 π.μ. 
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