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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Διακηρύσσει  ότι  εκτίθεται  σε    συνοπτικό  (πρόχειρο)     διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά,  βάσει  τιμής,  η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ γραφικής  ύλης,
εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων υπηρεσιών Δήμου -έντυπου & εποπτικού υλικού βρεφονηπιακών σταθμών &
ειδών  δημιουργικής  απασχόλησης  υπηρεσιών  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού  &  γραφικής  ύλης  για  παιδιά  απόρων
οικογενειών και Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης οικ. Έτους 2021-2022” (ΑΜ 33/2021), ενδεικτικού
προϋπολογισμού  50.528,74 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του
Δήμου  ο.ε.  2021 (Κωδικοί  απόδοσης  -Κ.Α. 10.6612.0001,  10.6613.0001,  15.6613.0001,  60.6614.0001,  15.6654.0003,
15.6612.0002, 10.6613.0002. Οι όροι της διακήρυξης έχουν εγκριθεί με την αριθ. 175/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: 9ΖΩΣΩ62-1ΗΕ).

Ο  Διαγωνισμός  θα  γίνει  στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου,  Λ.  Δημοκρατίας  61,  από  την  αρμόδια  επιτροπή
διενέργειας  Διαγωνισμών  και  αξιολόγησης  αποτελεσμάτων  αυτών,  την  8η Ιουνίου  2021,  ημέρα  Τρίτη.  Η  καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30μμ.

Η διενέργεια της δημοπρασίας και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
1.Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
2.Το N.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3.Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ 87/Α/2010).
4.Τις εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς

και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και
γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατά τους όρους του άρθρου 72 του ν.4412/2016    ΔΕΝ απαιτείται εγγύηση
συμμετοχής   σε συνοπτικό διαγωνισμό.   

Προσφορές υποβάλλονται για ένα έως και για όλα (1 έως 6) από τα τμήματα που προκηρύσσονται με την παρούσα.
Σημειώνεται ότι το ΤΜΗΜΑ 7 εξαιρείται από την προκήρυξη της παρούσας σύμβασης και θα ανατεθεί για λόγους κάλυψης
έκτακτης ανάγκης της Υπηρεσίας, κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412.  Κατά
συνέπεια οι προσφέροντες δε μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 7 της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης. 

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης,  ήτοι  τη
συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη) ανά τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη. Οι
οικονομικοί φορείς οφείλουν, επί ποινής αποκλεισμού, να συμπληρώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος III.  Οι τιμές δίνονται σε ευρώ. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α)
δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή ανά είδος υπερβαίνει την αντίστοιχη
προϋπολογισθείσα τιμή και δ) η συνολική τιμή ανά τμήμα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αντίγραφα των λοιπών τευχών δημοπράτησης (συμπεριλαμβανομένου και
των εντύπων προσφοράς) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.agan.gov.gr  στην διαδρομή : Ενημέρωση   ►   Προκηρύξεις. 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 (έξι) μηνών από την 
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επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τους οικονομικούς φορείς

στο email: promithies@agankam.gov.gr, το αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών,  και  απαντώνται  αντίστοιχα  έως  τρεις  (3)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών.  Οι
απαντήσεις  επί  των  αιτημάτων  αποστέλλονται  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα  (e-mail)  και  παράλληλα  αναρτώνται  στο  χώρο  του
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.

                                         
                                             Άγιοι Ανάργυροι, 26-05-2021

                                                                                    Ο Αντιδήμαρχος                                            

                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ
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