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ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

(ΚΕΘΕΑ) 
Σορβόλου 24, Μετς             Αθήνα, 08/05/2019 
116 36 Αθήνα                                                      Α.Π.:  KY/2019/492 
Πληροφορίες: κα. Παπακωνσταντίνου Ξανθή 

(Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986) 

και ώρες 9:00 έως 15:00. 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Α’ ΥΛΕΣ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. 

 
Σε συνέχεια της απόφασης της 14ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ περί έγκρισης 

προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης (α’ ύλες) διαφόρων 

κατηγοριών για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ, το οποίο έχει τις εγκαταστάσεις του στην Σίνδο 

Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 («προσφυγή 

στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση»), 

 

το ΚΕΘΕΑ καλεί:  

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Γ’ «ΧΑΡΤΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FSC Chain of cusody» της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2018/1318/13.12.2018 διακήρυξης 

ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής επί τους συνόλου της προμήθειας ανά ομάδα, καθώς σε αυτή την ομάδα δεν 

υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : Α.Δ.Α : ΩΦΟΦΟΡ9Υ-ΛΛΟ & Ψ3Β0ΟΡ9Υ-ΙΙΗ 
CPV:  30197630-1 
ΚΑΕ : 2401000624 
Η εκτέλεση της προμήθειας καθώς και ο συνολικός ετήσιος ενδεικτικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός 
της προμήθειας  ανέρχεται στο ποσόν των 78.353,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και πάσης φύσεως 
φόρων κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου ως κάτωθι: 
 

Α/Α Περιγραφή ομάδας / είδους 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΚΙΛΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΧΑΡΤΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FSC Chain of Custody 

Γ1 
Χαρτιά Velvet και Illustration 100-170 g/m2 

με πιστοποίηση FSC Chain of Custody 
14.800 0,9200 € 13.616,00 € 16.883,84 € 

Γ2 
Χαρτιά Velvet και Illustration 200-300 g/m2 

με πιστοποίηση FSC Chain of Custody 
4.200 0,9600 € 4.032,00 € 4.999,68 € 
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Γ3 
Χαρτιά Velvet και Illustration 350 g/m2 

με πιστοποίηση FSC Chain of Custody 
2.300 1,0000 € 2.300,00 € 2.852,00 € 

Γ4 
Χαρτιά τύπου Σαμουά 100-120 g/m2 

με πιστοποίηση FSC Chain of Custody 
37.600 1,1500 € 43.240,00 € 53.617,60 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ 63.188,00 € 78.353,12 € 

 
Το ΚΕΘΕΑ θα διεξάγει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθ. 
390/21.12.2018 Απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ. 
Προκειμένου να συμμετέχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε τις προσφορές σας 
Ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  με συστημικό αριθμό: 73677, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΚΥ/2018/1318 διακήρυξη (η οποία επισυνάπτεται) του  
διαγωνισμού που προηγήθηκε, προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται σε αυτή. 
 
Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της . Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών 

ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει 

μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, 

συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 

 
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας : H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

επι τους συνόλου της προμήθειας. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  έξι (6) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

WWW.PROMITHEUS.GO

V.GR ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

 

13/05/2019 

 

 

24/05/2019 

14:00 

 

 

30/05/2019 

12:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
Προσφοράς στο σύστημα. 
 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται  στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr. 

 
Ψηφιακά υπογεγραμμένο  

        Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 
 
 

         Γκιτάκος Βασίλειος 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kethea.gr/
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