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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, κλπ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή.
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., οδός
Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 2131320600, φαξ
2131320666, ιστοσελίδα www.eetaa.gr (εφεξής Ε.Ε.Τ.Α.Α.).
α) Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υποστηρικτικού υλικού (αναλώσιμα, κλπ.), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων για τη μετάβαση στη νέα διοικητική
διάρθρωση της χώρας.
β) Αιτιολόγηση της χρήσης της ταχείας διαδικασίας.
Ο λόγος της επίσπευσης της υποβολής προσφορών σε δεκαπέντε (15)
ημέρες οφείλεται στο γεγονός ότι η προμήθεια των εν λόγω αγαθών κρίνεται απολύτως αναγκαία, διότι οι ημερίδες του προγράμματος επιμόρφωσης περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, για τη μετάβαση στη νέα
διοικητική διάρθρωση της χώρας, έχει καθοριστεί να πραγματοποιηθούν
σε όλη τη χώρα εντός του Δεκεμβρίου του 2010, δεδομένου ότι η εκλογή
των νέων αιρετών θα ολοκληρωθεί στις 14 Νοεμβρίου 2010 και αυτοί θα
πρέπει να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα και τις νέες αρμοδιότητές
τους πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους την 1η Ιανουαρίου 2011.
γ) Σύμβαση προμήθειας υποστηρικτικού υλικού (αναλώσιμα, κλπ.) για
την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων για τη μετάβαση στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας.
Περιγραφή των υπό προμήθεια αγαθών.
10.800 πάνινες βαμβακερές τσάντες, 90 toners για εκτυπωτές ΗΡ,
41.000 τεμάχια χαρτιού για εκτυπωτές laser, 50.000 φύλλα χαρτιού μεγέθους Α4 για φωτοτυπικό μηχάνημα, 50.000 λευκούς φακέλους,
50.000 αυτοκόλλητες ετικέτες για laser εκτυπωτή σε Α4, 250 σακίδια πλάτης, 600 κλασέρ παρουσίασης, 15 συρραπτικά μηχανήματα, 15 συσκευασίες συρμάτων για συρραπτικά μηχανήματα, 1.000 φάκελοι ενισχυμένοι
με κυψέλες αέρα, 500 θήκες περιοδικών πτυσσόμενες πλαστικοποιημένες, 300 κιβώτια αρχείου, 10.800 USB STICKS μνήμης, 12.000 στυλό
εγγραφής μπλε χρώματος, 20 φορητά banners τύπου roll up.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος, πριν παραδώσει ορισμένα από τα ανωτέρω αγαθά, τα οποία αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης, θα πρέπει
να εκτυπώσει σε αυτά λογότυπα, που θα του δώσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, ο ανάδοχος, πριν παραδώσει τα USB STICKS,
θα πρέπει να προβεί στην εγγραφή αρχείων, που θα του δώσει η
Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο για το σύνολο
της προμήθειας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Προϋπολογισμός.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό

των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 140.000,00), χωρίς Φ.Π.Α., ή των
εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 172.200,00), με
Φ.Π.Α., με πηγή χρηματοδότησης το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 20072013» και τη Σ.Α.Ε. 355/8.
Χρόνος παράδοσης των αγαθών, διάρκεια σύμβασης.
Τα προς προμήθεια αγαθά θα παραδοθούν από τον ανάδοχο εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση, που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, θα έχει διάρκεια
δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.
Διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας, διαδικασία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής του αναδόχου.
Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο τεύχος προκήρυξης.
Ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων.
Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
Τόπος παράδοσης.
Το σύνολο των προς προμήθεια αγαθών του παρόντος διαγωνισμού
θα παραδοθεί στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α..
Προθεσμία υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα,
15 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 13.00 μ.μ.
Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο Διοίκησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 2131320608, φαξ
2131320612.
Απαιτούμενες εγγυήσεις.
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους οκτώ χιλιάδων εξακοσίων
δέκα ευρώ (€ 8.610,00), δηλαδή ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α..
Πληροφοριακά στοιχεία.
Το τεύχος προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού διατίθεται από το
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα,
Τ.Κ. 10436, τηλ. 2131320617 (κα Κουτρουμπέλη), τηλ. 2131320618 (κα
Κόντου) φαξ 2131320627, ατελώς, κατόπιν έγγραφης αίτησης των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη διάθεση του τεύχους προκήρυξης λήγει έξι (6) ημέρες
πριν τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των Προσφορών.
Πληροφορίες επί του τεύχους προκήρυξης δίνονται από το Τμήμα
Δημοσίων Σχέσεων της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ.
10436, τηλ. 2131320616, φαξ 2131320627 (κος Χρυσοστομίδης), από
την επομένη της παραλαβής του τεύχους από τους υποψηφίους, εφόσον
υποβληθεί σχετικό γραπτό αίτημα, έως και έξι (6) ημέρες πριν τη λήξη
της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.

