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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
"Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2020-2021"
με Συνοπτική Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 74.400 € Ευρώ με ΦΠΑ
Είδος Αναθέτουσας Αρχή
Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας
Αρχής
Προϋπολογισμός σύμβασης

Τύπος Διαγωνισμού

Δήμος Ζακύνθου - Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ
Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
74.400,00 € Ευρώ με ΦΠΑ

Συνοπτικός σύμφωνα με τον 4412/16

1. 30192110-5 Μελάνια
Ταξινόμηση βάση CPV
Είδος σύμβασης
Διάρκεια
Χρηματοδότηση
(προέλευση)
Κ.Α

2. 30192700-8 Γραφική ύλη
Προμήθεια
31/12/2021
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
10.6613

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης,
στην ιστοσελίδα: www.zakynthos.gov.gr/
σε : Διαύγεια / Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. / Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

16/09/2020

ΑΔΑ: 9ΠΝΧΩΡ1-Ψ79
Προθεσμία διενέργειας

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 28/9/2020

από τη Δημοσίευση
Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης Υποβολής
Προσφορών

17/09/2020

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης Υποβολής
Προσφορών

28/09/2020, & ώρα Ελλάδας 10:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης Προσφορών

28/09/2020, & ώρα Ελλάδας 10:00

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
1.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια " Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων 2020-2021", όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της 20 /2020 μελέτης που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτονται στο τέλος της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης όπως περιγράφεται και στην υπ’
αριθμ. 20/2020.
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό,
το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια
εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής
υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Τα προς προμήθεια είδη: κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
3. 30192110-5 Μελάνια
4. 30192700-8 Γραφική ύλη
Μερικές προσφορές γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει για ΜΙΑ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ . Υποχρεωτικά όμως κάθε επιλεγόμενη ομάδα, θα πρoσφερθεί το σύνολο των ποσοτήτων που αυτή
περιλαμβάνει (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας όλων των ομάδων ανέρχεται στο πόσο των 74.400,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ζακύνθου έτους 2020.
Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται έως 31/12/2020 ή έως της εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων σε
χρόνο μικρότερο του συμβατικού.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
της παρούσας διακήρυξης.
Οι συμβάσεις θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

