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ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ
ηαςπόρ, 8/11/2018
Απ. Ππωη. 20813
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙ Α ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ
Ο Γήμαπσορ Βόλβηρ
πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν « Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α
ΤΛΙΚΩΝ
Μ Η Υ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η  Η  Κ Α Ι Π Ο Λ Λ Α Π Λ Ω Ν Δ Κ Σ Τ Π Ω  Δ Ω Ν », ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 59.396,57 € (Καθαπή εκηιμώμενη αξία 47.900,46 €). Κξηηήξην γηα ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Ν.4412/2016, δει. ε
ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή αλά Τκήκα.
Η πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή αλάινγα κε ηηο αιεζηλέο αλάγθεο ησλ θνξέσλ.
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ:
Αλαζέηνπζα αξρή : Γήκνο Βφιβεο, Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Τ.Α.
Έδξα: Σηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο,Ταρ.Κσδ.: 57014
Τει.: 23973-30221,220,200 ,Telefax: 23970-65600
E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com , Ιζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Δίλαη δπλαηή ε κε ειεθηξνληθφ κέζν ειεχζεξε, άκεζε θαη
πιήξεο πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο
ηνπ Γήκνπ , www.dimosvolvis.gr , φπνπ είλαη αλαξηεκέλα ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Οη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κέζσ
ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ΚΗΜΓΗΣ θαζψο θαη απφ ην Τκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα ηειέθσλα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
3. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ:
Κσδηθφο NUTS: 3 (2013) –EL522
4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: K.A. -Καηηγοπίερ –Ομάδερ-CPV

Κ.Α.

02.10.6613.0003
02.60.6612.0001

ΣΜΗΜΑΣΑ

Σμήμα Α
( Α1-Α2)

02.10.6613.0003
02.60.6612.0001
02.10/30.6613.0002

Σμήμα Β
( Β1 –Β2)

02.10/30.6612
02.60.6612.0001

Σμήμα Γ
(Γ1-Γ2)

ΣΙΣΛΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ
ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΓΑΠΑΝΗ
ΔΩ 31-122019
(ζε €)

CPV
(Kωδικόρ
Απιθμόρ
Διδών για
ηιρ Γημόζιερ
ςμβάζειρ)
30197642-8

ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΑΡΣΙ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ
ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ,ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΚΔΤΩΝ
ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΤΛΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΩΝ
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΩΝ
Α+Β+Γ

26.628,75

21.525,04

30125100-2

11.242,78

30199000-0

59.396,57
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Αναλςηικά οι ποζόηηηερ για κάθε είδορ ζε κάθε ημήμα αναγπάθονηαι ζηην απ.
62/2018 μελέηη.
5. Πποζθοπέρ:
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα έλα ή θαη γηα ηα δχν ηκήκαηα. Η
δηαίξεζε ζε ππνηκήκαηα έγηλε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ εθδίδεη
εληάικαηα. Σπλεπψο ε πξνζθνξά ελδηαθεξνκέλσλ ζα γίλεη αλά ηκήκαηα θαη φρη αλά
ππνηκήκαηα θαη νη ηηκέο γηα ην ίδην αθξηβψο είδνο ζα είλαη ίδηεο θαη ζηα δχν ππνηκήκαηα.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα φιε ηελ πνζφηεηα ησλ εηδψλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 59 ηνπ Ν. 4412/2016) γηα θάζε
Τκήκα θαη φρη γηα κέξνο ηνπο.
6. Υπόνορ, ηόπορ και διάπκεια εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ θνξέα ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάιεο
πνζφηεηαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ. Με ηελ παξαιαβή ηεο εληνιήο κέζσ ηειενκνηνηππίαο ν
πξνκεζεπηήο νθείιεη εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ λα παξαδψζεη ηα πιηθά.
Ο Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ
αλαγξαθφκελσλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνζνηήησλ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί.
Τα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο. Τφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ην
δεκνηηθφ θαηάζηεκα Σηαπξνχ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη
έσο ην ηέινο ηνπ 2019, δει. 31/12/2018.
7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή
ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ηξνθίκσλ. Οη ιφγνη
απνθιεηζκνχ απφ ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξνβιέπνληαη
ζην άξζξνπ 13 ηεο δηαθήξπμεο.
8. Διδικοί όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ:
Ο ρξφλνο εγγχεζεο δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. Ο
αλάδνρνο εγγπάηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πσο ηα πξνο πξνκήζεηα είδε είλαη θαηάιιεια
γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Τν θφζηνο επηζθεπήο βιαβψλ, ζε κεραλήκαηα
ηνπ Γήκνπ απφ ηελ ρξήζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη γηα ηηο νπνίεο βιάβεο δελ είλαη
ππαίηηνη νη ρξήζηεο ησλ κεραλεκάησλ, βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ησλ αλάδνρν ηεο
πξνκήζεηαο.
9. Παπαλαβή πποζθοπών: Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη η 21/11/2018, ημέπα Σεηάπηη. Ώξα ιήμεο ηεο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 9.30 π.μ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα
μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ. Ο δηαγσληζκφο ζα
δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Σηαπξνχ, ζην θηίξην φπνπ ζηεγάδεηαη ε Οηθνλνκηθή
Υπεξεζία .
10. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα
δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ (3) απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ .Πξνζθνξά
ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Μπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ρξνληθή παξάηαζε θαηά ηξεηο κήλεο ηεο
ηζρχνπζαο πξνζθνξάο , πξηλ ηε ιήμε ηεο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.
4412/2016.
11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη
άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη
ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
12. Υπημαηοδόηηζη:
Η παξνχζα ζχκβαζε γηα ην Γήκν Βφιβεο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο θαη βαξχλεη
ηνπο θσδηθνχο 02.10.6613.0003 θαη 02.60.6612.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2018 ηνπ
Γήκνπ (ηελ κε Α.Π.20673/7-11-2018 απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θαη
δηάζεζεο πίζησζεο) θαη ζα πξνβιεθηεί ην ππφινηπν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
2019 ζηνπο θσδηθνχο 02.10/30.6612,η 02.10/30.6613.0002 θαη 02.60.6612.0001.
13. Δνζηάζειρ: Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε
πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
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πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο
ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗΣ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ
(1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
14. Γημοζιεύζειρ: Τν ζπλνιηθφ θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗΣ , ζην
site ηνπ Γήκνπ www.dimosvolvis.gr θαη ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα.
15. Σποποποίηζη ζύμβαζηρ :
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο
παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
και με ηη απ. 324/2018 Α.Γ.
Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ
ΚΑΡΑΚΙΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ

