
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                Πρέβεζα  22-06-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                      Αρ. Πρωτ. 11039   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Θ Ε Μ Α: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια μελανιών και toner                         
τις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας”.  

Ο Δήμαρχος  Πρέβεζας  έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  Ν.  3463/2006  άρθρο  209  και  του  Ν.
4412/16, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για  την προμήθεια μελανιών και  toner τις υπηρεσίες του
Δήμου Πρέβεζας με σφραγισμένες προσφορές. [ CPV: 30192110-5, 30125110-5]
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου του προϋπολο-
γισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται  με βάση τις απαιτήσεις  που ορίζονται   στην από 22/5/2020 μελέτη του
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Πρέβεζας, για το σύνολο
της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας .Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν τους μερικούς προϋπολογισμούς ανά είδος (Μελάνια
– Toner ) και το συνολικό προϋπολογισμό
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Η  προσφερόμενη  τιμή  αναφέρεται  σε  EURO και  σε  αυτή  συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι  νόμιμες
κρατήσεις. Ο ΦΠΑ αναγράφεται ξεχωριστά και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη με  ΦΠΑ :  “14.013,24€ ”.  Χρηματοδότηση :  Τακτικός  προϋπολογισμός  Κ.Α.
02.10.6613.001“
Τόπος διενέργειας - ημερομηνία : “Δημαρχείο Πρέβεζας, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθ. 2 Πρέβεζα, ΤΚ 48100”,
την  03-07-2020 ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  έναρξης  υποβολής  προσφορών  10:00  &  λήξης  10:30 ,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  α) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί).  β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά
ή αλλοδαπά. γ) Συνεταιρισμοί, και,  δ) Ενώσεις προμηθευτών. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην εμπίπτουν
στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.
Περισσότερες  πληροφορίες  παρέχονται  :   Για  την  μελέτη  Βασιλείου  Νικόλαος  (Αυτοτελές  Τμήμα
Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής)    Τηλ.:26823-60632 E-mail
contact@1485.syzefxis.gov.gr
Για την διαγωνιστική διαδικασία Σταματέλος Παναγιώτης (Τμήμα Προμηθειών).
Τηλ.:26823-60683 E-mail promithies.dimou.prevezas@gmail.com
Πλήρες  τεύχος  δημοπράτησης  αναρτάται  στη  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Πρέβεζας  :
http://www.dimosprevezas.gr/epixeiriseis/anadoxoi/prokirykseis-diagonismoi/ 
                                                                                   
                                                                                                                                 Ο Δήμαρχος   

                                                                                                                         Νικόλαος Γεωργάκος
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