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Αρ. Πρωτ.: 21414

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση : 85 200 Κάλυμνος
Πληροφ. : Μ. Μπαϊράμης
Τηλέφωνο: 2243360151
Fax: 2243360152

Περίληψη της υπ’ αριθ. : 21413/12-11-2019 Διακήρυξης του Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού
Για την προμήθεια «Γραφική Ύλη έντυπα και λοιπά υλικά γραφείου – Μελάνια ή Τύμπανα
Εκτυπωτών Φωτοαντιγραφικών & fax»
Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων
Προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα ανά κατηγορία ειδών από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη ανά κατηγορία ειδών τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας
«Γραφική Ύλη έντυπα και λοιπά υλικά γραφείου – Μελάνια ή Τύμπανα Εκτυπωτών
Φωτοαντιγραφικών & fax» προϋπολογισμού 19.971,70 ευρώ πλέον το Φ.Π.Α. 24%
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ.
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εν. Χριστού Ταχ.Κωδ.: 85200
Τηλ.:2243360151 Telefax:2243360152
E-mail: bairamis@kalymnos.gr, Ιστοσελίδα: www.kalymnos.gov.gr
Κωδικός NUTS: EL421, Κωδικός Δήμου στο ΚΗΜΔΗΣ: [6133]
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση
διαδικτύου: α) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr και β)
στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.kalymnos.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 30192700-8 Γραφική Ύλη , 22900000—9 Φωτοτυπήσεις Έντυπα & 30192110-5 Μελάνια.
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 421
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια Γραφική Ύλη έντυπα και λοιπά υλικά γραφείου –
Μελάνια ή Τύμπανα Εκτυπωτών Φωτοαντιγραφικών & fax. Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τιμές
αναφέρονται στην διακήρυξη όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση
6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις
ανάγκες του Δήμου εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία του
Γραφείου προμηθειών και μετά την υπογραφή της σύμβασης στην αποθήκη του Δήμου.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ ένα χρόνο από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης τριών (3) μηνών χωρίς να
αυξηθεί το Οικονομικό Αντικείμενο της σύμβασης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ή στην παρασκευή των υπό προμήθεια ειδών ή συναφή μ’ αυτών και
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
-. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Τα προσόντα – δικαιολογητικά συμμετοχής και οι λόγοι αποκλεισμού των συμμετεχόντων από το διαγωνισμό
αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σε έναν ή περισσότερους αναδόχους βάσει
της χαμηλότερης ανά κατηγορία ειδών τιμή.
10. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον
διαγωνισμό, ορίζεται η 25-11-2019, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η
10:30 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Καλυμνίων στην Κάλυμνο Εν.
Χριστού στο γραφείο Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: .: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου. Για την
κάλυψη της δαπάνης έχουν εκδοθεί: α) Α417/18361/04-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 0€
για το 2019 και ποσού 2.912,20€ για το 2020 σε βάρος του Κ.Α. 10-6612, β) Α418/18362/04-10-2019
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 0€ για το 2019 και ποσού 5.742,94€ για το 2020 σε βάρος του Κ.Α.
10-6615 & γ) Α419/18357/04-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 0€ για το 2019 και ποσού
16.112,56€ για το 2020 σε βάρος του Κ.Α.10-6613 με τις οποίες εγκρίθηκαν δεσμεύθηκαν και διατέθηκαν οι
αντίστοιχες πιστώσεις για το 2019 και 2020 και οι οποίες φέρουν βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1 α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με
α/α Α417/18361/04-10-2019, Α418/18362/04-10-2019 & Α419/18357/04-10-2019 αντίστοιχα.
14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης,
η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης.
15. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ
και στην Ιστοσελίδα του Δήμου www.kalymnos.gov.gr
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί τουλάχιστον σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα τοπική ή
της έδρας του νομού πέντε τουλάχιστον μέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα
δημοσίευσης της Περίληψης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε
περίπτωση που η ανάθεση γίνει σε περισσότερους από ένα αναδόχους τότε τα έξοδα θα κατανεμηθούν σε
όλους ανάλογα με το ύψος ανάθεσης.

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
& Οικονομικών Υπηρεσιών
Ηλίας ΤΣΕΡΟΣ

