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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: Ο/2103 

 
Πρόχειρου Mειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια Τόνερ 

[CPV: 30125110-5], Μελανιών [CPV: 30192112-9], Μελανοταινιών 
[CPV: 30192340-6],  Εκτυπωτών Ακίδων  [CPV: 30232120-1], 

Εκτυπωτών Laser [CPV: 30232110-8], Πολυμηχανημάτων [CPV: 
30232000-4], για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, 

συνολικού προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ 

(27.300,00€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
  

 Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 167/26.06.2014 

( Θέμα 2.5 ) ( ΑΔΑ: 79ΒΟ46Ψ8ΧΙ-ΡΤ2 ) ( ΑΔΑΜ: 14REQ002138001, 
14REQ002138177 ) Πράξη της  Διοικούσας Επιτροπής, πρόχειρο 

μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη 
μειοδότη για την «Προμήθεια Τόνερ [CPV: 30125110-5], Μελανιών [CPV: 

30192112-9], Μελανοταινιών [CPV: 30192340-6],  Εκτυπωτών Ακίδων  
[CPV: 30232120-1], Εκτυπωτών Laser [CPV: 30232110-8], 
Πολυμηχανημάτων [CPV: 30232000-4], για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

στο Μαρούσι», προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον δέκα πέντε ( 15 ) 
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης διακήρυξης στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι επτά 
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (27.300,00€) συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α.,  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 
2014 της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως εξής: 

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’, Κ.Α.Ε.: 1719Α, ποσό 21.500,00€ και θα αφορά 
τόνερ, μελάνια και μελανοταινίες εκτυπωτών,  [CPV: 30125110-5] - 
[CPV: 30192112-9] - [CPV: 30192340-6] . 
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2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’, Κ.Α.Ε.: 7123Α, ποσό 5.800,00€ και θα αφορά 
εκτυπωτικά μηχανήματα – πολυμηχανήματα, [CPV: 30232120-1] - 
[CPV: 30232110-8] - [CPV: 30232000-4] . 

 Προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε για το σύνολο των ειδών 
και των δύο κατηγοριών της παρούσας διακήρυξης, είτε για το 
σύνολο των ειδών της μίας κατηγορίας ( Α΄ ή Β΄ ).  

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16-07-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή στην αίθουσα συσκέψεων της 

Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( Κεντρικό κτίριο ), στο Μαρούσι 
Αττικής (Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 14121). 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 

εκατόν είκοσι ( 120 ) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από 
την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν προβλέπεται από 
την παρούσα διακήρυξη.  
 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται 
από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων,  κ. Δημήτρη Αγιώτη στο τηλέφωνο 
210 – 2896743 και κ. Νικολέτα Στρακούλα στο τηλέφωνο 210 – 2896754,  

κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.. 
  Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι ( Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, Ηράκλειο 
Αττικής, Τ.Κ.: 141 21 ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στη 

Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι 15-07-2014, ημέρα Τρίτη και από 08:00 π.μ. μέχρι 

14:00 μ.μ.            
 Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση που οι 
ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις 

προσφορές τους στην Υπηρεσία ( δηλαδή στη περίπτωση αυτή οι 
προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην Υπηρεσία μέχρι 16-07-
2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ( λήξη επίδοσης 

προσφοράς ) ). 
 Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν το πλήρες κείμενο της 

διακήρυξης από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
τηλέφωνα 210 – 2896743 και 210 - 2896754, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και από ώρα 08:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.  

 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης υπάρχει επίσης στον 
διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr . 

 
 
 

 
                                                              Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 
                                        της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

                                          
 

 
                                                          Ιωάννης Χρυσουλάκης  
                                  Ομότιμος Καθηγητής 
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