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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Άρτα,   28 Σεπτεμβρίου 2018                                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                      Αριθ. Πρωτ.: οικ. 3926 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                       
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ                                 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                               

 
Ταχ. Δ/νση     : Πλ. Εθν. Αντίστασης                                       ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
Ταχ. Κώδικας  : 47132 
FAX                 : 2681072285 
Πληροφορίες  : Α. Κολιού 
Τηλέφωνο       : 2681361030, 33 

     e-mail             : a.koliou@peartas.gov.gr 
 

  
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 

προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών και FAX, έτους 2018, για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων  Εκπ/σης Ν. Άρτας και του 
Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ν. Άρτας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

 
 
      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με την εμπορία αναλώσιμων ειδών 
εκτυπωτών και fax, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά, σε 
σφραγισμένο φάκελο, για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στον συνημμένο 
Πίνακα Α και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων.  

     Με την αριθμ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους 2018 και με 
μετέπειτα αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου τροποποιήθηκε. Με την αριθμ. 
25/1495/19-07-2018 (ΑΔΑ:688Ζ7Λ9-ΞΔΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών 
εκτυπωτών, FAX και φωτοτυπικών μηχανημάτων έτους 2018 (ήτοι:18.000,00€ για αναλώσιμα 
εκτυπωτών & FAX και 2.000,00€ για αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων) σε βάρος του 
Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2018 και η υλοποίησή της 
προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και εν συνεχεία εκδόθηκε η αριθμ. 
Α/Α:1815/οικ.3067/26-07-2018 (ΑΔΑ:7ΥΖΗ7Λ9-ΤΤΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 1834 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας μας. Ακολούθως η Π.Ε. Άρτας εξέδωσε την αριθ. οικ.3682/13-09-2018 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών προς κάθε ενδιαφερόμενο, στο 
πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν δύο (2) κλειστές προσφορές, οι οποίες αποκλείστηκαν για 
τον Πίνακα Α΄ λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών.  
      Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.  

      Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά δύναται να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή 
να την αποστείλουν ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στη Δ/νση 
Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης - 1ος 
όροφος – Τ.Κ.:47132- Άρτα), μέχρι τις 05/10/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών, δημόσια, 
παρουσία των συμμετασχόντων ή νομίμων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυμούν. Προσφορές 
που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται από την υπηρεσία ως εκπρόθεσμες. 

Τα περιεχόμενα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα αναγράφει τα στοιχεία 
του αποστολέα και τη φράση «Προσφορά για αναλώσιμα είδη εκτυπωτών και FAX, έτους 
2018, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων  Εκπ/σης Ν. Άρτας και του 
Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ν. Άρτας», είναι τα κάτωθι : 
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(α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά», η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της 
παρούσης, και 
(β) μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 
i) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και 
είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και  των 
υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα, 
ii) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας  χρεοκοπίας,   
iii) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας 
έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και δεσμεύονται 
για την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών που περιγράφονται στην προσφορά τους, 
και 
iv) είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 
αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. 
       Οι προσφέροντες που συμμετείχαν στο πλαίσιο της αριθ. οικ.3682/13-09-2018 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. Άρτας, δεν απαιτείται να προσκομίσουν εκ 
νέου την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, αρκεί μόνο η υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς 
τους. 

          Η οικονομική προσφορά (υπόδειγμα της οποίας υπάρχει στην πρόσκληση) πρέπει να 
περιέχει υποχρεωτικά συνημμένο τον ΠΙΝΑΚΑ Α΄ συμπληρωμένο ευκρινώς την προσφερόμενη 
τιμή ανά είδος και ανά μονάδα μέτρησης, καθώς και το σύνολο της προσφοράς, το οποίο δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο 
των ειδών του Πίνακα. Εάν δεν είναι συμπληρωμένες όλες οι τιμές των προϊόντων του 
ΠΙΝΑΚΑ που επισυνάπτεται  στην οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται. Οι 
ζητούμενες ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές και παρέχεται η δυνατότητα αποκλίσεων από την 
Υπηρεσία, η οποία έχει το δικαίωμα αυξομείωσης των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων .  

       Για τα υπό προμήθεια είδη θα γίνονται δεκτές μόνο προσφορές που αναφέρονται 
σε αυθεντικά αναλώσιμα υλικά, δηλαδή της κατασκευάστριας εταιρείας. 

        Ο μειοδότης θα πρέπει να καταθέσει πριν την απευθείας ανάθεση τα εξής δικαιολογητικά: 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της έως 31-12-2018 με δικαίωμα μονομερούς 
παράτασης έως δύο (2) μήνες, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των 
υπηρεσιών, εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την έγγραφη παραγγελία. Ο 
προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας εκτός 
εάν προσκομίσει βεβαίωση της Υπηρεσίας Εμπορίου περί έλλειψης του είδους στο ελεύθερο 
εμπόριο. 

Ο ανάδοχος, κατά την πληρωμή, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και στον 
αναλογούντα φόρο εισοδήματος. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Π.Ε. Άρτας.  

Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 
 Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, θα 
κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο Άρτας και θα παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, με τα σχετικά 
συνημμένα, στην διαδικτυακή διεύθυνση:  www.peartas.gov.gr. 
 
 
Συνημμένα :                                           Ε.Α. 
1. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς                         Η Προϊσταμένη του Τμήματος   
2. Πίνακας Α΄(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & FAX)                                                    
     
 
                   ΑΣΗΜΩ ΧΡΥΣΙΚΟΥ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ οικ.3926/2018 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………. 
ΕΔΡΑ………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ………………………… 
Α.Φ.Μ…………………………………. 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Τ.Κ.:47132 – ΑΡΤΑ 

 
 
 
 
Για το σύνολο των προϊόντων του Πίνακα προσφέρουμε συνολική τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) ως 
κατωτέρω : 
 
    ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄( ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠ/ΩΝ & FAX) Ποσό……………...………..( αριθμητικώς) 
    Ποσό…………………………………………..…………………………………………………………..………….…..( ολογράφως)    
 
Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, η συνολική τιμή ανά είδος και το γενικό σύνολο προσφοράς, 
προκύπτουν από την υπογεγραμμένη συν/νη κατάσταση του ΠΙΝΑΚΑ Α΄. 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                                     ΑΡΤΑ ……/……./2018 
 
 

                                  Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

                                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄  
(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & FAX) 

 

 
Α/Α ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ FAX 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

(ΓΝΗΣΙΟΥ) 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ                

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 CANON LBP 2900 1 
CANON Cartridge 

703 1 
  

2 
CANON MP520 Pixma 

(4χρώματα) 1 PGI-5BK black  1 
  

3 
CANON MX 320, 
CANON MP 280  2 

CANON PG 510 
black 5 

  

4 
CANON MX 320, 
CANON MP 280  2 

CANON CL 511 
color 2 

  

5 CANON 400i 1 CANON C-EXV43 10   

6 
COMPUPRINT sp40 

tractor 3 SP 40 PLUS 25 
  

7 
EPSON EPL-n 7000 

(laser) 1 
EPSON n 7000   

13S051100 1 
  

8 HP 4255 OFFICEJET 1 HP 57 TRICOLOR 1   

9 HP F4280 Deskjet 1 HP 300 black (XL)          2   

10 
HP Plotter Designjet 

T520 1 HP 711 black              5 
  

11 
HP Plotter Designjet 

T520 1 HP 711yel             5 
  

12 
HP Plotter Designjet 

T520 1 HP 711 mag      5 
  

13 
HP Plotter Designjet 

T520 1 
 

HP 711 cyan 5 
  

14 HP Officejet Pro 8210 1 HP 953 (XL) black          1 
  

15 HP Officejet Pro 8210 1 HP 953 (XL) cyan 1   

16 HP Officejet Pro 8210 1  HP 953 (XL) Mag   1   

17 HP Officejet Pro 8210 1 HP 953 (XL) Yel 1   

18 
LEXMARK C543dn 

laser 1 
LEXMARK 

C540A1MAGENTA 1 
  

19 LEXMARK E120 laser 8 
LEXMARK 12016SE 

(toner) 4 
  

20 LEXMARK F 4270 1 LEXMARK  20 (color) 1   

21 
LEXMARK MS 410 dn 

LASER 26 
LEXMARK 50F2X00 

HIGH YIELD 58 
  

22 LEXMARK MX 310dn 11 
LEXMARK 60F2 H 00 

HIGH YIELD 10 
  

23 OKI FAX 160 1 OKI p/n 01234101 3   

24 
SAMSUNG ML-1640 

laser 1 
SAMSUNG MLTD 

1082S 3 
  

25 
SAMSUNG XPRESS 

M2026 1 
SAMSUNG MLT-

D111S 2 
  

26 

SAMSUNG XPRESS 
M2675F,         

SAMSUNG 
XPRESSM2825ND   

LASER 2 
SAMSUNG MLT-

D116L 10 

  

27 SHARP MX-M266N 3 SHARP MX - 315 GT 20   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 

Φ.Π.Α.  …. %  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  
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