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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί  στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για το έτος 2020,

διαστάσεων 29cmX21cm,  χρώμα λευκό σε δεσμίδες των 500 φύλλων, βάρους 80-90gr/m², 1000 δεσμίδες ή 200

κιβώτια εξαιρετικής ποιότητας για την εύρυθμη λειτουργία και την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου

προϋπολογισμού 3.968,00€ με ΦΠΑ 24% .

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  ανωτέρω  προμήθειας  περιγράφονται  αναλυτικά  στον  υπ  ΄αριθ.  Πρωτ.

10119/23-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007074258) πρωτογενές αίτημα - Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας. 

Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβληθούν με  σφραγίδα  και  υπογραφή του  ενδιαφερομένου,  στο γραφείο

πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Δευτέρα 03/08/2020 15:00 μ.μ., ο οποίος θα περιέχει:

 Την οικονομική προσφορά

 Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους,  η  οποία πρέπει  να συνταχθεί  σύμφωνα με τον

τρόπο,  την  τάξη  και  τα  χαρακτηριστικά  που  αναφέρονται  στην  υπ.  αρ.  10119/23-07-2020  (ΑΔΑΜ:

20REQ007074258) Τεχνική Έκθεση.

 Δείγμα (κλειστό πακέτο-δεσμίδα) των προϊόντων που θα προσφέρονται.

Σημείωση:  Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι  πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού  φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική

ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (2297320032)

 Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ



ΑΔΑΜ: 

 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ .

  Με  το  παρόν  έγγραφο  σας  γνωρίζουμε  ότι  στον  Δήμο  μας  παρουσιάστηκε  ανάγκη  για  την  προμήθεια
Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για το έτος 2020, διαστάσεων 29 cm X 21 cm, χρώμα λευκό, Βάρος 80-90 gr/m2 ,
σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ξηρογραφικό κατάλληλο για φωτοτυπίες καθώς και για εκτυπώσεις  inkject &
laserjet, όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή και εξαιρετικής ποιότητας,  για την εύρυθμη
λειτουργία και την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου .

  Κατά την κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να κατατίθεται και δείγμα (κλειστό πακέτο - δεσμίδα) των
προϊόντων που θα προσφέρονται.

   Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016
Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/Ε.Ε) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

    Αναλυτικά, τα στοιχεία των προς προμήθεια αγαθών είναι τα ακόλουθα :

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός  προϋπολογισμός :

 Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 02.10.6613.04  του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020.  

Περιγραφή
Αγαθού

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

CPVS Ποσότητα 
Ενδεικτική

Τιμή
μονάδος

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς
ΦΠΑ 

Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό
Ενδεικτικό

Κόστος

Φωτοαντιγραφικό 
χαρτί Α 4 

29 cm X 21 cm, 
χρώμα λευκό ,Βάρος
80-90 gr/m2 

30197643-5

1000
δεσμίδες
των 500

φύλλων, ή
200 κιβώτια

3,20 € /
Δεσμίδα

3.200,00 € 768,00 € 3.968,00 €

ΣΥΝΟΛΑ 3.100,00 € 768,00 €  3.968,00  €
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  Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που μπορεί να
απαιτηθούν  για  την  ορθή  εκτέλεση  και  την  έγκυρη  παράδοση  των  ανωτέρω  αγαθών  στον  Δήμο,
συμπεριλαμβανομένου  και  των  τυχόν  εξόδων  αλληλογραφίας,  μεταφοράς  αγαθών,  ασφάλισης,  αμοιβής,
μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α.

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών : 

    Τα ανωτέρω αγαθά θα πρέπει να παραληφθούν από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής   σταδιακά  
και τμηματικά   στις  εγκαταστάσεις  σύμφωνα με τις  ανάγκες του Δήμου μας λόγω έλλειψης αποθηκευτικού  
χώρου με τις ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης. 

Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών : 

   Τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα στις εγκαταστάσεις του
Δήμου που βρίσκονται επί της οδού Οινώνης, αριθμός 3, στην Αίγινα.

   Τέλος,  θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς
προμήθεια αγαθών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :

   Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

 ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ            Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

Σκαφιδάς Χρήστος              Γλαντζής Ευτύχης

23/07/20220            23/07/2020
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