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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   

 
 
 
       Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 
απόφαση  Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, στην προμήθεια 
“Φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Ωραιοκάστρου” συνολικής εκτιμώμενης αξίας 15.349,71 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής.  

 
Οι προσφορές θα κατατεθούν είτε με συστημένη επιστολή είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), 
σε φάκελο προσφοράς, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωραιοκάστρου, επί της διευθύνσεως 
Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο- Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και 
την  Πέμπτη 24/05/2018  και ώρα 12.00μ.μ.(λήξη κατάθεσης  προσφορών). 
 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 
 

 Την οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπηρεσίας). 
 

 Την τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα των τεχνικών  
προδιαγραφών της ομάδας Α΄ ή της ομάδας Β ή και των δύο ομάδων (ανάλογα αν ο οικονομικός 
φορέας υποβάλλει προσφορά για μία ή και για τις δυο ομάδες) της υπ’αρ. 02/2018 μελέτης του 
γραφείου προμηθειών. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να αναγράφεται το εμπορικό όνομα κάθε 
προσφερόμενου είδους.  

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι,  
α) έχει λάβει γνώση της τεχνικής έκθεσης και όλων των τεχνικών προδιαγραφών για την 
προμήθεια ……………………….(συμπληρώνεται  το όνομα της ομάδας ή των ομάδων για τις 
οποίες ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά) όπως αυτές αναλύονται στην υπ’ αρ. 
02/2018 μελέτη του γραφείου προμηθειών και 
β) ότι αφενός μεν τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, αφετέρου δε η προσφορά του δεν 
έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης. 
 
 



 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα 
 Φορολογική Ενημερότητα 
 Ποινικό Μητρώο  

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο μίας 
ομάδας, είτε για το σύνολο και των δύο ομάδων. Για κάθε μια από τις ομάδες που 
θα δοθεί προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως όλα τα είδη της 
προσφερόμενης ομάδας. Η προμήθεια των ειδών της κάθε ομάδας θεωρείται ενιαία 
και οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος αυτών δεν γίνονται αποδεκτές. 
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη της κάθε ομάδας ή για 
μέρος ποσότητας της κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

2. Όπου στην μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός) 
αναγράφεται «σύμφωνα με το δείγμα της υπηρεσίας» οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να λαμβάνουν τα αντίστοιχα δείγματα έπειτα από 
έγγραφη αίτηση τους στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Ωραιοκάστρου τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες από 8:30 πμ έως 3:00μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος: 
Σταυρίδου Στέλλα, τηλ. Επικοινωνίας 2313 304054. 
 

  
 
         
 
 

    Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                     
                                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
                                                                      & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

     

 

   ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ                      

 

 

 

  Συνημμένα                                                             
- Μελέτη 2/2018    
- Υπεύθυνη Δήλωση                                                 
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 
 


