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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΠΜ-Θ/ΤΥ 
 

 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η   ΔΠΜ-Θ/TY-7/2016 

 
 

ΥΛΙΚΟ: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 
              ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»       

                
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ 

(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), με Έδρα στην οδό Περαιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα, κατά τις διατάξεις του 

Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ (ΚΕΠΥ) προσκαλεί τους 

ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 

τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελανιών, τόνερ 

κλπ), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Τίτλος – Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό 

Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών 

 

1. Η αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει τη Διακήρυξη είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας 

Μακεδονίας-Θράκης, οδός Εθνικής Αμύνης 9Α, Θεσσαλονίκη 54621, τηλ. 2310 

360205. 

 

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/05/2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 12 πμ. (ώρα 

λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 

προσφορών, στα Γραφεία της Δ/νσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, στην οδό 

Εθνικής Αμύνης 9Α, Θεσσαλονίκη (4ος όροφος). 

 

3. Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω 

εταιρειών διακίνησης εντύπων στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Περιφέρειας 

Μακεδονίας-Θράκης, 8ος όροφος, με ευθύνη του προσφέροντα σε σχέση με το 

περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνο 

εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας, όχι 

αργότερα από την 12:00 πμ. της ημέρας του Διαγωνισμού. 

 

4. Σημειώνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει την προσφορά του σύμφωνα με 

όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο τεύχος Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού. Ο 

Φάκελος προσφοράς πρέπει απαραίτητα στο επάνω αριστερά τμήμα του να αναγράφει 

την επωνυμία του Διαγωνιζομένου, την επαγγελματική του διεύθυνση, το όνομα και 

τηλέφωνο του αντικλήτου και επίσης τον τίτλο της προσφοράς : 

 

Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΜ-Θ/ΤΥ-7/2016 

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Προμήθειας 

 

1. Η παράδοση του υλικού θα γίνεται στις Υπηρεσίες που αναφέρονται στους Ειδικούς 

Όρους. 

 

2. Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η προμήθεια αναλωσίμων υλικών 

(μελάνια, τόνερ κλπ) εκτυπωτών και φαξ και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. 

 

3. Στα τεύχη της Διακήρυξης του εν λόγω Διαγωνισμού περιλαμβάνονται αναλυτικά οι 

όροι της προμήθειας. 

 

4. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 88.000 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

Γίνονται δεκτά, για υποβολή προσφοράς, με τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης, 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού, διαθέτουν 

ανάλογη εμπειρία και πληρούν προϋποθέσεις και όρους του σχετικού σχεδίου Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 

Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους «Όροι και Οδηγίες 

του Διαγωνισμού», βρίσκονται στην ιστοσελίδα (site) της Επιχείρησης www.deddie.gr 

(Διακηρύξεις-πίνακες  Διακηρύξεων Διαγωνισμών ΔΕΔΔΗΕ-Πίνακες Διαγωνισμών Λοιπών 

Διευθύνσεων ΔΕΔΔΗΕ-Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης). 

Εναλλακτικά, τα παραπάνω Τεύχη διατίθενται αδαπάνως  από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (Εθνικής Αμύνης 9Α, Θεσσαλονίκη, 8ος όροφος, Γραφείο 

Γραμματείας) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν, υπογράφοντας σχετική 

απόδειξη, το αργότερο μέχρι  δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού δηλαδή μέχρι και την 6/05/2016  κάθε εργάσιμη ημέρα μεταξύ των ωρών 09.00 

έως 14.00. 

  

 

   

 

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης  

http://www.deddie.gr/

