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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού
χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες διαφόρων Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών για το
έτος 2016, προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων
ευρώ (73.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2286/95 "Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’
(ΦΕΚ 19Α/95), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (Α199).
β) του Ν. 4270/14 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143Α/28-6-14).
γ) του Π.Δ. 111/14 (Φ.Ε.Κ 178/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
δ) του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150Α/07).
ε) του Ν. 2198/94 (άρθρο 24) ‘’Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος’’ (ΦΕΚ 43Α).
στ) του Ν. 2859/2000 περί Φ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3845
(ΦΕΚ 65Α/06-05-2010) σχετικά με την αύξηση συντελεστών Φ.Π.Α.
ζ) του Π.Δ. 185/2009 « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ»
(ΦΕΚ 213Α/7-10-2009)
η) την υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-10 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών “Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων”
θ) του Ν.3861/2010 ‘‘Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.
ι) Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/30508/0004/5-5-2015 (ΦΕΚ 785/Β’/5-5-2015) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και
στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών
μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται
απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών».
3. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3
για τις ανάγκες διαφόρων Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών για το έτος 2016, σύμφωνα με
τα αριθμ. πρωτ. Δ ΠΡΟΜ Γ 4004472 ΕΞ 2016/7-3-16 και Δ.Υ./29-3-16 έγγραφα του
Τμήματος Γ΄ της Ιδίας Δ/νσης.
4. Την αριθμ. πρωτ. 2/23956/ΔΠΔΑ/15-3-16 απόφαση έγκρισης πίστωσης ποσού 73.800,00
€ για το έτος 2016 (α/α Υ.Δ.Ε.: 32084).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες διαφόρων Υπηρεσιών του Υπ.
Οικονομικών για το έτος 2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δεσμίδα
(500 φύλλων) για φωτοαντιγραφικά χαρτιά Α4 & Α3, και μέχρι του ποσού των εβδομήντα τριών
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα
με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ενδεικτικές ποσότητες:




Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4: 31.000 δεσμίδες των 500 φύλλων,
Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3: 200 δεσμίδες των 500 φύλλων.

CPV (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ): 30197643-5

1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει
διαστάσεις 21,0 x 29,7cm.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
–
ΓΕΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να είναι κατάλληλος για όλους τους
τύπους
των
φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser
και Inkjet).

Α.1
Β.

B.1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2

NAI

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α/Α

Β.2

Β.3

Β.4
Γ.
Γ.1
Γ.2
Δ.

Δ.1

Δ.2

Ε.

Ε.1

Ε.2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να είναι κατάλληλο για την απευθείας
φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από
τις δύο όψεις του.
Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο
διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις
συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
Να παραδίδεται σε ορθογωνισμένα φύλλα
διαστάσεων
σύμφωνα
με
το
χαρακτηριστικό Α.1.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
–
ΕΙΔΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάζα : 80 gr/m2 ± 4%
Πάχος : 100 ± 10 μm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι
συσκευασμένο σε
δεσμίδες των 500
φύλλων, ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να
περιέχουν σκισμένα ή ελαττωματικά φύλλα
(φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης
κατηγορίας
χαρτιού).
Ο
μειοδότης
αναλαμβάνει
την
υποχρέωση
να
αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα
βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά
την παραλαβή ή στο στάδιο της
χρησιμοποίησης.
Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες
με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο
χαρτί),
για
την
προφύλαξη
του
φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την
υγρασία
του
περιβάλλοντος
και
συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο
θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να
αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και
ανεξίτηλο :
 Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του
κατασκευαστή.
 Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4)
 Ο αριθμός τους
 Η μάζα (g/m2)
Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να
αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
 Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4)
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

 Το είδος του χαρτιού.
 Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του
προμηθευτή.

2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3

Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα έχει
διαστάσεις 29,7 x 42,0cm.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
–
ΓΕΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να είναι κατάλληλος για όλους τους
τύπους
των
φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser
και Inkjet).
Να είναι κατάλληλο για την απευθείας
φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από
τις δύο όψεις του.
Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο
διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις
συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
Να παραδίδεται σε ορθογωνισμένα φύλλα
διαστάσεων
σύμφωνα
με
τα
χαρακτηριστικά Α.1.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
–
ΕΙΔΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάζα : 80 gr/m2 ± 4%
Πάχος : 100 ± 10 μm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι
συσκευασμένο σε
δεσμίδες των 500
φύλλων, ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να
περιέχουν σκισμένα ή ελαττωματικά φύλλα
(φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης
κατηγορίας
χαρτιού).
Ο
μειοδότης
αναλαμβάνει
την
υποχρέωση
να
αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα

Α.1
Β.

B.1

Β.2

Β.3

Β.4
Γ.
Γ.1
Γ.2
Δ.

Δ.1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Α/Α

Δ.2

Ε.

Ε.1

Ε.2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά
την παραλαβή ή στο στάδιο της
χρησιμοποίησης.
Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες
με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο
χαρτί),
για
την
προφύλαξη
του
φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την
υγρασία
του
περιβάλλοντος
και
συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο
θα περιέχει τρεις (3) από αυτές.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να
αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και
ανεξίτηλο :
 Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του
κατασκευαστή.
 Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3)
 Ο αριθμός τους
 Η μάζα (g/m2)
Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να
αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
 Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3)
 Το είδος του χαρτιού.
 Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του
προμηθευτή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η προσκόμιση δείγματος για τα προσφερόμενα είδη είναι απαραίτητη.

Κριτήριο κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή ανά δεσμίδα
(500 φύλλων) ανά προσφερόμενο είδος (χαρτί Α4 & Α3).
Η σύγκριση των προσφερόμενων τιμών θα γίνει χωριστά για κάθε είδος.
Μειοδότης μπορεί να ανακηρυχθεί ένας ή και δύο ανάδοχοι, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή / δεσμίδα (500 φύλλων) ανά προσφερόμενο είδος (χαρτί Α3 και Α4), μεταξύ
αυτών των οποίων τα προσφερόμενα δείγματα έγιναν αποδεκτά κατά τον ποιοτικό έλεγχο
που διενήργησε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η
Επιτροπή διενέργειας έχει την ευχέρεια να επιλέξει το μειοδότη κατόπιν διαπραγμάτευσης
επί της τιμής προσφοράς, τηρουμένων πρακτικών, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που
είχαν ισοδύναμες και ισότιμες προσφορές μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την σχετική έγγραφη
ειδοποίηση της προς αυτούς.
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :
Πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού δύναται να προηγηθεί από την επιτροπή διενέργειας έλεγχος
και πρακτική δοκιμασία των ειδών σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές του Υπ.
Οικονομικών, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους.
Η επιτροπή διενέργειας δύναται κατά την κρίση της κατόπιν των ελέγχων να απορρίψει δείγματα τα
οποία παρουσιάζουν προβλήματα.
Για τη διενέργεια των ελέγχων, κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος
να προσκομίσει 1 πακέτο των 500 φύλλων ως δείγμα του χαρτιού που προσφέρει.
Ένα μέρος του δείγματος θα χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η συσκευασία του, καθώς και η
συμπεριφορά του στα φωτοτυπικά μηχανήματα και στους εκτυπωτές και ένα μικρό μέρος θα διατηρηθεί
για να συγκριθεί με την τελική ποσότητα που θα παραδώσει ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.
Το δείγμα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ελαττώματα όπως:
 Σκόνη / ίνες χαρτιού.
 Ενωμένα φύλλα.
 Τσαλακωμένα / σχισμένα φύλλα.
 Οπές / ρυτίδες στην επιφάνεια του χαρτιού.
 Ξένα υλικά (κόλλες κλπ).
 Ανομοιόμορφο κόψιμο στις άκρες.
 Ανομοιόμορφο μέγεθος στα φύλλα.
Οποιοδήποτε ελάττωμα όπως τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό, κατά
την κρίση της επιτροπής.
Στο εξωτερικό κιβώτιο, εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις που θα αναφέρονται οπωσδήποτε, θα
αναγράφεται και ο αριθμός των πακέτων που περιέχονται, καθώς και ο κωδικός προϊόντος του
χαρτιού. Σε περίπτωση παράδοσης χαρτιού με άλλο κωδικό δεν θα γίνεται η παραλαβή και αυτό θα
επιστρέφεται.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφη εγγύηση ποιότητας για το
παραδιδόμενο υλικό. Η εγγύηση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι σε περίπτωση που κάποιο πακέτο
χαρτιού δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα (π.χ. έχει ελαττώματα στην επιφάνεια, οι άκρες δεν είναι
κομμένες σωστά, υπάρχουν κατεστραμμένα/ ελαττωματικά φύλλα ή προκαλούνται προβλήματα
τροφοδοσίας στους εκτυπωτές / φωτοαντιγραφικά), αυτή θα επιστρέφεται και θα πρέπει να
αντικαθίσταται με νέα.
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Σε περίπτωση που εξαιτίας της κακής ποσότητας του χαρτιού δημιουργηθούν βλάβες στα
εκτυπωτικά ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα του Υπ. Οικονομικών, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με
το κόστος επισκευής τους.

Τα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν σε παλέτες με προτιμητέα διάσταση 70 cm x 90 cm ή
80 cm x 60 cm και μέγιστο ύψος το 1,40 m συμπεριλαμβανομένου του ύψους της
παλέτας, ενώ θα πρέπει να είναι περιτυλιγμένα με μεμβράνη, στις αποθήκες της Γ.Γ.Π.Σ. &
Δ.Υ. (Λεγάκη 8 – Αγ. Ιωάννης, Ρέντη και Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης – Μοσχάτο), κατόπιν
συνεννοήσεως με τους αρμοδίους υπαλλήλους των ανωτέρω αποθηκών.
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι άμεσος και εν πάση περιπτώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η αποπληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
της κάθε επιμέρους προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, αφού θα έχει ήδη
προσκομίσει αριθμημένα τιμολόγια.
Η συνολική δαπάνη, η οποία δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη των
εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23%, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, οικονομικού
έτους 2016 με ειδικό φορέα 23 110 και Κ.Α.Ε. 1111.
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η νόμιμη κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Ενιαίας
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και
την επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Ο παρακρατούμενος Φόρος εισοδήματος είναι 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει το Δημόσιο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι εξαντλήσεως της
ανωτέρω πίστωσης στο έτος 2016.
Η σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
α) θα αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
β) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
i) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/2007, ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
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ii) δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σε εκκαθάριση,
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
iii) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
iv) Είναι γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
γ) Θα δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης για τους οποίους έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα.
Επιπλέον, ο προμηθευτής δεν μπορεί να επικαλεστεί ως ανωτέρα βία την περίπτωση
απεργιακών κινητοποιήσεων και την έλλειψη δυνατότητας έγκαιρης προμήθειας χαρτιού, και
θα πρέπει να εγγυάται εγγράφως ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προς υπογραφή
σύμβασης θα διαθέτει επαρκή ποσότητα του υπό προμήθεια είδους, ώστε να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών με σφραγισμένες
προσφορές, οι οποίες θα αποσφραγισθούν σε τόπο, χρόνο και ημερομηνία που θα ορίσει η
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό,
ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να παρευρίσκονται εφ’ όσον το
επιθυμούν.
Σε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο προσφορά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 21,
παρ. η, του Π.Δ. 118/07 "Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου".
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αφού ελέγξει τις προσφορές ως προς την πληρότητά
τους, θα συντάξει πρακτικό πλήρως αιτιολογημένο, το οποίο θα υποβάλλει σε τρία (3)
αντίγραφα στη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί Κρατικών Προμηθειών Διατάξεις.
Η Γενική Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Τμήμα Γ΄ Ιδίας Δ/νσης
2. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
3. Επιτροπή ενστάσεων διαγωνισμού
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