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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ημερ/νία: 23/03/2018

ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 6.817

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS FOTIADIS
Ημερομηνία: 2018.03.27 13:30:12 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»
Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς,
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τη συνολική δαπάνη του κάθε τμήματος του
διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «γραφικής ύλης
για

τις

ανάγκες

του

Δήμου

Λαγκαδά»,

προϋπολογισμού

24.218,32

€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 19.530,90 ΦΠΑ:
4.687,42).
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Οδός: Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ταχ.Κωδ.: 57200
Τηλ.: 23943 30236
Telefax: 23940 20049
E-mail: ioannis.fotiadis@lagadas.gr
Ιστοσελίδα: www.lagadas.gr
Αρμόδια υπάλληλος: Ιωάννης Φωτιάδης
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Για την ανάκτηση των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα
έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lagadas.gr. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης
στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και
φροντίδα τους.
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3.

Συνοπτική

Περιγραφή

φυσικού

και

οικονομικού

αντικειμένου

της

σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «γραφικής ύλης για τις ανάγκες του
Δήμου Λαγκαδά», όπως περιγράφεται στο υπ΄ αριθμό 03/2018 τεύχος του
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.
H προμήθεια «γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά», περιλαμβάνει
δύο (2) τμήματα:
 ΤΜΗΜΑ Α΄-Προμήθεια Γραφικής ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 8.650,85 € με
Φ.Π.Α. 24%.
 ΤΜΗΜΑ Β΄- Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού, συνολικού προϋπολογισμού
15.567,47 € με Φ.Π.Α. 24%.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά
για όποιο ή όποια Τμήματα επιθυμούν καλύπτοντας όμως το σύνολο και την
ποσότητα των ειδών του κάθε τμήματος.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στο υπ΄ αριθμό 03/2018 τεύχος που περιλαμβάνεται στα τεύχη της
παρούσας σύμβασης.
4. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές
και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
5. Παραλαβή προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
την 11/04/2018 ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00
πμ και η ώρα λήξης 10:30 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
6. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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