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Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

Αριστείδου 5-7, 105 59, Αθήνα 

 

 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 

ΔΠΑ 75505 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

O Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), με Έδρα 

στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα, προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παρ. 7 του 

Άρθρου 222 και της παρούσας Διακήρυξης, όλους τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με την 

Ανοικτή Διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια 

Μελανιών Εκτυπωτών Διαφόρων Τύπων», συνολικού προϋπολογισμού κατά την μελέτη της 

Υπηρεσίας σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα οκτώ 

λεπτά (44.664,68€), 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 Αττικής, οδός 

Αριστείδου 5 –7, 105 59, Αθήνα, τηλ. 2103287344. 

 

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/10/2017 και ώρα 10:00, ενώπιον Επιτροπής Κρίσης του 

Διαγωνισμού που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, στην 

οδό Αριστείδου 5 –7 ΑΘΗΝΑ (7ος όροφος – Γραφείο 724). 

 

3. Οι Προσφορές θα κατατεθούν ή θα υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών 

διακίνησης εντύπων, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, 8ος όροφος, γραφείο 

809, με ευθύνη του Προσφέροντα σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Οι 

Προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της 

παραπάνω Υπηρεσίας, όχι αργότερα από την 16/10/2017, μεταξύ των ωρών 08:00 έως 13:00. 

 

4. Σημειώνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει 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 ΔΠΑ 75505 «Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών 

Διαφόρων Τύπων» 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 

 

1. Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η προμήθεια 686 μελανιών εκτυπωτών 

διαφόρων τύπων.  

 

 

http://www.deddie.gr/


 

 

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

προμήθειας.  

 

3. Τα προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Επιχείρησης. 

 

4. Όλοι οι όροι και απαιτήσεις της Διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί για τους Διαγωνιζόμενους. Ο 

ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να απορρίψει προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 

όρους της Διακήρυξης. 

 

5. Η

 τελική παραλαβή των υλικών θα γίνει στην Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού της Διεύθυνσης 

Περιφέρειας Αττικής (Λεωφ. Κηφισού 97, 12241, Αιγάλεω), μετά από έλεγχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

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

Νομικά πρόσωπα, που έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύσουν στο ΔΕΔΔΗΕ τα ζητούμενα στη 

Διακήρυξη και πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους του συνημμένου σχεδίου Σύμβασης. 

Ο Διαγωνιζόμενος που θα υποβάλει περισσότερες της μίας (1) προσφορές θα αποκλείεται 

από την περαιτέρω διαδικασία.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της Προσφοράς 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης και οι 

Προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις 

της. Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους συγκεκριμένους όρους ή τις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές αποκλίσεις. Προσφορά, η οποία θα έχει 

τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί. 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 

Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες του 

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

(Διακηρύξεις/Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών ΔΕΔΔΗΕ/Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών 

Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής).  

 

 

             O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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