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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 06/2020 (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 96558) 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (NUTS EL54) προκηρύσσει, 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονικό τακτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό των άρθ. 120 & 121 του 

ν.4412/2016, για την ανάδειξη Προμηθευτών Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού (CPV: 

19520000-7, 24316000-2, 24455000-8, 31440000-2, 33763000-6, 39220000-0, 39221170-9, 

39224300-1, 39224320-7, 39224340-3, 39224350-6, 39525800-6, 39812400-1, 39822000-0, 

39830000-9,   39831210-1) για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του στο ν. Ιωαννίνων και ν. 

Θεσπρωτίας (NUTS EL543, EL542) για το έτος 2021, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 

#62.176,35#€ άνευ ΦΠΑ ή #77.098,69#€ με ΦΠΑ 24%. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 

Η εν λόγω σύμβαση θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., είναι κάτω των ορίων του 

άρθ. 5 του ν.4412/2016 και αφορά το βιβλίο Ι του ν.4412/2016. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση ύψους 2% επί της συνολικής ή της 

αθροιστικά αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ για την κατηγορία ειδών στα οποία 

συμμετέχει ο οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης 

απαιτείται εγγύηση ύψους 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Δεν γίνονται δεκτές 

εναλλακτικές προσφορές. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 28-08-2020, 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-9-2020 - 14:00, ημερομηνία αποσφράγισης 

προσφορών: 18-9-2020 – 10:00. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 180 ημέρες, από την επομένη μέρα 

της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Πληροφορίες των όρων της διακήρυξης από το Κ.Κ.Π.Π.Η. κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο 

τηλέφωνο  2651360103, από την ιστοσελίδα μας https://kkppe.gr στο πεδίο «Διακηρύξεις» και από 

την πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr 
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