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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Έχοντας υπόψη : 

Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.Κ. 

Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ 

Τον Ν. 2286/95 

Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
  

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό,  µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την Προµήθεια γραφικής ύλης για το έτος 

2015 του δήµου Καλαµάτας  για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης.. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 26.163,79€ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 ο  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της 

παρούσας διακήρυξης έως την προηγουµένη ηµέρα του διαγωνισµού από την ∆/νση  

Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης  του ∆ήµου Καλαµάτας 

(Αριστοµένους 28) και στο τηλέφωνο 2721360717. 

Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 

προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο µε το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή  και το επάγγελµά του συµµετέχοντα, που θα έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι : Έλαβα 

γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχοµαι αυτούς ανεπιφύλακτα. Τα 

προσφερόµενα είδη θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές περιγραφές του ∆ήµου.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του 

άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν του έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., και ότι 

ασκεί νόµιµα την επαγγελµατική του δραστηριότητα. 

4. Για ανώνυµες εταιρείες – συνεταιρισµούς αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, 

εκτός της ταυτότητας του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της εταιρείας – συνεταιρισµού, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτών στο 

συγκεκριµένο διαγωνισµό, και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

του συνεταιρισµού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Οι 

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους (υποβάλλοντας καταστατικό)  ή από 

άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.   

5. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική θα πρέπει να έχει 

ισχύ ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς. 

8.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να   

     προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις   

     εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

 

 ΑΡΘΡΟ 4Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τρεις (3) µήνες από την 

επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

 ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως την 16/06/2015 έως 11:00 

π.µ. ώρα έναρξης διαγωνισµού, στο Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης του ∆ήµου 

Καλαµάτας, Αριστοµένους 28. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.  

Τρόπος υποβολής προσφοράς  
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο(κυρίως φάκελος)  και 

υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα. 

Στο κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 

-Η απόφαση της Ο.Ε. 231/2015 

 - Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Προς τον 

∆ήµο Καλαµάτας Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης) 

- Τα στοιχεία του διαγωνισµού δηλ. για το διαγωνισµό Προµήθεια γραφικής ύλης για 

το έτος 2015. 

- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού στις 16/06/2015 

- Τα στοιχεία του συµµετέχοντα 

 Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα εξής: 
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 1.Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή όποια 

προβλέπεται θα είναι νόµιµα επικυρωµένα και η εγγύηση συµµετοχής (υποφάκελος 1) 

 2.Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο (υποφάκελος 2) µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. 

Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η περιεχόµενη οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναγράφει το συνολικό ποσό της 

προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους, 

παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στον φορέα µε οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε αποδείξεις, µε την απαραίτητη όµως  προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέχονται σε αυτόν µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού. 

Επιστέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβλήθηκαν στον Φορέα 

µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.    

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 Το σύνολο της προµήθειας είναι διαιρετό, δηλ. µπορούν να αναδειχτούν 

περισσότεροι του ενός µειοδότες. Αποδεκτές θεωρούνται και προσφορές οι οποίες 

καλύπτουν και µέρος µόνο του συνόλου των ειδών.  

Επισηµαίνεται ότι αποκλείονται προσφορές, για τα είδη που είναι υπερβατικά 

σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό µελέτης. Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή 

που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε 

βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από 

γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. 

Για περιπτώσεις που θα απαιτείται αύξηση ποσοτήτων ή τυχόν προµήθεια κάποιων 

ειδών που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί, θα αντιµετωπίζονται µε την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης µε προτεραιότητα στον αντίστοιχο ανάδοχο και µε τις ίδιες 

τιµές για είδη τα οποία αναφέρονται στη σύµβαση και µε τη «σχετική έκπτωση» για 

είδη τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί (χωρίς βέβαια το αντίστοιχο ποσό να αλλάζει 

την αρχική φύση του διαγωνισµού ανά έτος). Επίσης για είδη που δεν θα 

εξαντληθούν στο σύνολο τους κατά την διάρκεια της σύµβασης, µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για προµήθεια άλλων των οποίων η ποσότητα έχει 

εξαντληθεί(φυσικά χωρίς αυτό να αλλάζει το συνολικό ποσό της σύµβασης).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας αποστέλλεται 

σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, τιµή, 

την συµφωνία της κατακύρωσης  σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Ο 
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προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα ηµέρες από την ηµεροµηνία 

της κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.   

 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και για ένα έτος (12 µήνες) µε δικαίωµα 

παράτασης του συµβατικού χρόνου από τον ∆ήµο Καλαµάτας έως και δύο µήνες. Για 

την υπογραφή της ο µειοδότης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή ίση µε το 5% της 

συµβατικής αξίας  (χωρίς Φ.Π.Α.). Ο ∆ήµος Καλαµάτας διατηρεί το δικαίωµα να µη 

παραλάβει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών, χωρίς καµία αξίωση από τον 

προµηθευτή µε «κατώφλι» το 70% τουλάχιστον της συνολικής (συµβατικής) αξίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε εργασίµων ηµερών από 

την παραγγελία. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του 

προαναφερόµενου χρόνου επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 

& 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Τα είδη θα παραλαµβάνονται από τα µέλη της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής του 

∆ήµου όπου θα βεβαιώνουν ότι ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης και είναι απολύτως 

σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη µε άλλα που να πληρούν τους όρους της 

σύµβασης, διαφορετικά θα εκπέσουν οι εγγυήσεις του αναδόχου υπέρ του ∆ήµου και 

θα ισχύσουν τα άρθρα 28,34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Η µεταφορά τους θα γίνεται, µε ευθύνη του αναδόχου, στους χώρους που θα 

ορίζονται από την υπηρεσία, ανεξαρτήτως ποσότητας και αξίας παραγγελίας χωρίς 

καµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση.    

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΛΠ. 
Η πληρωµή θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής µετά την 

έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων από τον προµηθευτή και την παραλαβή των 

ειδών από την  αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου. , Ο προµηθευτής βαρύνεται µε κάθε 

είδους νόµιµες κρατήσεις και φόρους, καθώς επίσης και σε κράτηση 0,10% σύµφωνα 

µε τον Ν. 4013/2011, ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο έως 16/06/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:00 στο κεντρικό ∆ηµαρχείο, Αριστοµένους 28 Καλαµάτα, Τµήµα Προµηθειών και 

Αποθήκης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
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Για την επίλυση των διαφορών που ενδεχοµένως να προκύψουν µετά την υπογραφή 

της παρούσας σύµβασης, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

1. ∆ηµοσίευση 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί  

1) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆ευτέρας 08/06/2015 

2) ΦΩΝΗ 09/06/2015 

3) ΘΑΡΡΟΣ 09/06/2015 

 

 

Η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής 

προσκοµίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

 

Παναγιώτης Ε. Νίκας 
 

 


