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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ     Αθήνα, 31/01/19 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  Αρ. Διακ.: ΦΓ 44/18 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ        

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &  

& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ 

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16  

Πληρ.: Χ. Καραγεώργου        

Tηλ.: 210-52.13.653      

Fax: 210-52.22.456        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

για τη προμήθεια «Ειδών γραφικής ύλης και κλασέρ για την κάλυψη αναγκών των μονάδων 

του ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής και συνολικής πιθανής δαπάνης 830.955,00 € πλέον ΦΠΑ και 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχετικές προσφορές. 

Τμήμα Α: Είδη γραφικής ύλης 

Τμήμα Β: Κλασέρ 

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το ένα από τα δύο τμήματα  

(Α ή Β) ή και για τα δύο τμήματα (Α+ Β) και για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος , με την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης: 128574/31-01-19 (AΔΑ ΨΗΩΛ465ΧΠΙ-ΔΞΣ) (συστ. Αριθμ. 

70096)  

Αρ.Φακ: ΦΓ 44/18 

α) CPV 30192700-8 «Γραφική ύλη» 

β) CPV: 22851000-8 «Κλασέρ» 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός: 70096) 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #830.955,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ 

ή #1.030.384,20# € συμπ/νου ΦΠΑ  

http://www.promitheus.gov.gr/


 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Το δικαίωμα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά 

στο κείμενο της διακήρυξης. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούται να καταθέσουν 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 

στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ των τμημάτων για τα οποία 

υποβάλλεται προσφορά.  

Όροι πληρωμής: όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη. 

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο μέχρι 03/03/19 ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: H ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ προσφορών θα γίνει τέσσερις 

εργάσιμες  ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ,ήτοι 

07/03/2019 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: 01/02/2019 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης βαρύνει την 

Ε.Ε.  

Τα πλήρη έγγραφα της Διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές 

πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.: 

www.efka.gov.gr 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00π.μ. έως 15.00μ.μ στο γραφείο 6 της 

Δ/νσης Προμηθειών και Χημ. Υπηρεσιών- Αγ. Κων/νου 16 – Αθήνα. 

Αρμόδιοι: Χ. Καραγεώργου, τηλ. 210.5213653 , Ε. Λιβανίου, τηλ. 210. 5213634 

 

 

        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

                     ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/

