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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  
για ηην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ-ΥΑΡΣΙΟΤ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ Η/Τ» 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έρνληαο ππ’ φςε : 

 Σε κε αξηζκφ 18-246/10-10-2019 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ηίηιν Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος 

εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ-ΥΑΡΣΙΟΤ-

ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ Η/Τ», πποϋπολογιζμόρ 12.525.09€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

 Σε κε  αξηζκφ 179/07-10-2019 Έθζεζε Αλάιεςεο Γαπάλεο (ΔΑΓ) κε ΑΓΑ_6ΘΕ2ΟΛΚ8-ΜΞΗ θαη ΑΓΑΜ_ 

19REQ005666258/2019-10-07 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε απφ ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑ 

Κηιθίο, 

 Σν Πξσηνγελέο αίηεκα κε αξηζκφ πξση. 4310/07-10-2019 (ΑΓΑΜ_19REQ005666198 2019-10-07), 

Αλαθνηλψλεη 

Σε δηελέξγεηα Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ-ΥΑΡΣΙΟΤ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ Η/Τ», γηα ηε θάιπςε αλαγθψλ ηεο Δπηρείξεζεο 

πξνυπνινγηζκνχ 15.531,12 κε ην Φ.Π.Α. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα πιηθψλ (Α΄ 

νκάδα γξαθηθή χιε, Β΄νκάδα ραξηί Α3 & Α4 θαη ,Γ΄νκάδα αλαιψζηκα Ζ/Τ) κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο. 

Οη πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηεο θαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα ζην έληππν: 
«ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΩΝ – ΔΝΓΔΗΚΣIΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ» 

Άπθπο 1. Υπόνορ, ηόπορ και ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη απηή ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά απφ θαηάζεζε θιεηζηψλ 

πξνζθνξψλ, ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο Δπηρείξεζεο ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο,1ν ρικ. Κηιθίο-

Ξεξφβξπζεο,  ηει: 2341029330, έσο 4 Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ. 

Ο θάθεινο εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε    

«ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ-ΥΑΡΣΗΟΤ-ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ Ζ/Τ» 

 

 





Άπθπο 2. Δικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ 

   Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή      

απνθιεηζκνχ: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) γηα ηελ άζθεζε ηνπ Δπαγγέικαηνο, ην 
νπνίν λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ 

2. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα 

3. Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα 

4.Απφζπαζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ππεχζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 (Ν. 4605/2019, άξζξν 43 – ΦΔΚ 52 Α’/01-04-2019) (Τπεχζπλε δήισζε εθ 
κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε 
ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ 
πεξίπησζε 79Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
(Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ 
εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80 
παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019). 

Άπθπο 3. Φάκελορ Πποζθοπάρ 

           Ζ κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο 
αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν 
θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

              - Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

              - Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο 

              - Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία, ηειέθσλν ζηαζεξφ, θάμ, θηλεηφ 
ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, δηεχζπλζε θ.η.ι.) 

Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα : 

Α. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Β. ε θιεηζηφ ππνθάθειν ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζην 
εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζην «Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ην 
νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε. 

 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ πιηθψλ ηεο θάζε νκάδαο. Πξνζθνξά πνπ 
δελ ζα πεξηέρεη έζησ θαη έλα πιηθφ απφ ηελ νκάδα ζα απνξξίπηεηαη. 

 Ζ ηηκή πξνζθνξάο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

 Μπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο θαη γηα κηα νκάδα. 

  Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο 

 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε πξέπεη λα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ 
ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. Δηδηθά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα 
ππνγξάθνληαη θαη ζα ζθξαγίδνληαη (ζην πεξηζψξην θάζε ζειίδαο) κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο 
φιεο νη ζειίδεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

 

 

 





Άπθπο 4. Υπόνορ Ιζσύορ Πποζθοπάρ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα δχν κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Άπθπο 5. Γλώζζα 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Σα έγγξαθα ησλ 
πκβάζεσλ θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ ή δηθαηνινγεηηθά πνπ 
εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο γίλνληαη δεθηά, κφλν εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 
Διιεληθή Γιψζζα ζεσξεκέλε απφ ηα θαηά ηφπνπο πξνμελεία ή ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. ε πεξίπησζε 
δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Καη΄ εμαίξεζε, ηα εξγνζηαζηαθά εγρεηξίδηα 
(prospectus) ησλ κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κπνξεί λα είλαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Άπθπο 6. Αξιολόγηζη Πποζθοπών-Κπιηήπιο Καηακύπωζηρ-Ποζόηηηερ καηακύπωζηρ 

 

 Απνθιίζεηο απφ φξνπο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο απαξάβαηνη φξνη ή φξνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 
είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ ιφγν απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα επί ηνπ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ, κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηεο      πξφζθιεζεο. 

 Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ απηή αθξηβψο ηηκή αλά νκάδα θαη πνπ είλαη 
ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 
ππάξμνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο αλά νκάδα ή πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηα ζα θαηαλεκεζεί, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, ζηνπο κεηνδφηεο κε ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο ή ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε 
κεηαμχ απηψλ. 

 Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ ν πξνκεζεπηήο ζα επηιεγεί κε θιήξσζε. 

 Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο γηα κέξνο ηεο ππφ πξνκήζεηαο 
πνζφηεηαο . 

 

Άπθπο 7. ύμβαζη-Ιζσύρ ύμβαζηρ 

 

Ο πξνκεζεπηήο - πξνκεζεπηέο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε πξνκήζεηα θαιείηαη εγγξάθσο, ζχκθσλα κε ην 
Ν.4412/2016, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (πξνζθνκίδνληαο Φνξνινγηθή θαη 
Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ιήμεη). Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) 
έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 
ζχκβαζε, θαιείηαη ν επφκελνο κεηνδφηεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη απφθαζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. Γηα ηνλ πξνκεζεπηή ν νπνίνο δελ πξνζήιζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, ην ζέκα δηαβηβάδεηαη ζην Γ ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ επηβνιή ή κε 
θπξψζεσλ. 

Άπθπο 8. Παπαλαβή-Διαδικαζία Παπαλαβήρ-Ανηικαηάζηαζη ςλικών 

 

Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη θαηά ηελ παξάδνζε, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηα πιηθά δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ή εκθαλίδνπλ 
ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 
Ν.4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί αζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο κε πιηθά πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ηα πξνκεζεπφκελα πιηθά δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπο (ζην πξνζσπηθφ ή ηηο εγθαηαζηάζεηο), 
θαιείηαη ν Αλάδνρνο γηα εμαθξίβσζε ή θαη γηα δνθηκή ζε ρξήζε ηνπο. ε πεξίπησζε κε θαηαιιειφηεηαο ηνπ 
πιηθνχ απηφο νθείιεη άκεζα λα ην αληηθαηαζηήζεη κε αληίζηνηρν θαηάιιειν πξντφλ ζηελ ίδηα ηηκή κε ην αξρηθά 
πξνζθεξζέλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε αληίζηνηρε δνθηκή. Σα αλσηέξσ ζα εθηειεζηνχλ εληφο κίαο 
εβδνκάδαο απφ ηελ γξαπηή θιήζε ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή. 





Άπθπο 9. Υπόνορ & Σόπορ παπάδοζηρ 

Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζην 1
ν
 ρικ Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο , κε επζχλε, κέζα 

θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, εληφο ΣΡΗΩΝ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο, πνπ 
ζα γίλεη άκεζα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Άπθπο 10. Πληπωμή 

Ζ πιεξσκή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Πνηνηηθήο & Πνζνηηθήο 
Παξαιαβήο ηεο Πξνκήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 1-6/08-01-2019 απφθαζε 
ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο.  

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ην ηηκνιφγην θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα, ηα νπνία είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία.  

Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο ηζρχνπλ 
θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

Ο αλαινγνχλ  Φ.Π.Α. ζα βαξχλεη ηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

Άπθπο 11. Πληποθοπίερ-Δημοζιόηηηα 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο απφ ηελ Γηνηθεηηθή – 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (αξκφδηα θα Καζθακαλίδνπ Οπξαλία), πξνζεξρφκελνη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 
ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο,ζην 1

ν
 ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο θαη ζην ηειέθσλν 2341029330 θαη θαμ 2341029320. 

 

Άπθπο 12. Διαθοπέρ Ππόζκληζηρ Εκδήλωζηρ Ενδιαθέπονηορ, Νόμων 

 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο κεηαμχ ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη 
πξνκεζεπηή ζχκβαζεο, ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Όηαλ ε παξνχζα 
παξνπζηάδεη αζάθεηα ή δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ππεξηζρχεη ν Ν.4412/2016. 

 

Ο  
                                                                                           Ο Πξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
  

                                                                                              Πνγέιεο Αλέζηεο 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 




