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              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
     προμήθεια toner, μελανιών κ.λ.π., φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής 

ύλης.
  

 Ο  Δήμαρχος  Ωραιοκάστρου  Nομού  Θεσσαλονίκης,  προκηρύσσει  πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την  χαμηλότερη  προσφορά,  για  την  προμήθεια   toner,  μελανιών  κ.λ.π., 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ.   

     Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  ανέρχεται  στο ποσό των  41.891,46 ευρώ 
συνολικά  και  αναλυτικά  για  την  προμήθεια  α΄  ομάδα:  toner  –μελάνια  κ.λ.π. 
προϋπολογισμού  δαπάνης  14.897,76€,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., β΄ 
ομάδα:  φωτοαντιγραφικό  χαρτί  προϋπολογισμού   δαπάνης   14.998,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  και γ΄ ομάδα: γραφική ύλη προϋπολογισμού 
δαπάνης  11.995,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
   Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  την 
Πέμπτη 16 Μαΐου 2013  και ώρα 10.30π.μ. έως 11.00 π.μ. ( λήξη παράδοσης 
προσφορών)  στο  Δημαρχείο  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου.
     Η  εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται   σε  2.094,57 ευρώ ποσοστό 
5%  επί του προϋπολογισθέντος ποσού για κάθε διαγωνιζόμενο που θα καταθέσει 
προσφορά  και για τις τρεις ομάδες ή στο ποσό των 744,89 ευρώ (α΄ ομάδα), 
749,90 ευρώ (β΄  ομάδα)  και  599,78  ευρώ (γ΄  ομάδα)  αντίστοιχα,  ανάλογα  σε 
πόσες ή σε ποιες ομάδες θα πάρει μέρος ο διαγωνιζόμενος και βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ίσου γραμματίου Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας, που θα 
έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες τύπους για το δημόσιο.
    Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα 
κατατίθενται στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου που βρίσκεται στην οδό Κομνηνών 
76 και ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την 16-5-2013  και ώρα 10.30 π.μ. 
μέχρι  11.00  π.μ.  Οι  προσφορές  μπορεί  και  να  αποστέλλονται  με  οποιοδήποτε 
τρόπο,  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  θα  περιέρχονται  στο  Δήμο  μία 
εργάσιμη ημέρα πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
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   Όσοι ενδιαφέρονται θέλουν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης θα 
πρέπει  να απευθύνονται  στο Δημαρχείο,  γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ. 
2313304086 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από το site του Δήμου.

                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

              ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ
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