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Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185/Β).
2. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
4. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων» (ΦΕΚ19/Α).
5. Την υπ΄ αρ. Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)
6. Την υπ΄ αρ. Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας,
και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010).
7. Την υπ’αρ.762/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
8. Την υπ’ αρ. 82242/2011 απόφαση Αντιδηµάρχου Χανίων.
9. Την υπ’ αρ. 01-03/01/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων και
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ι. Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια εντύπων – χαρτιού µηχανογράφησης για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: προϋπολογισµού 19.674,80€ πλέον ΦΠΑ 23% 4.525,20€ σύνολο 24.200,00€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: προϋπολογισµού 27.1058,69€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 6.234,31€ σύνολο 33.340,00€.
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στα 46.780,49€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 10.759,51€ σύνολο
57.540,00€
Τα τεύχη δηµοπράτησης που αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι : α) η
παρούσα διακήρυξη, β)η τεχνική περιγραφή γ)η τεχνική έκθεση δ)ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
ε)τα υποδείγµατα.
II. Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής:
Άρθρο 1
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χανίων.
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Άρθρο 2
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης τ.κ.73
135, στις 25/10/2011 ηµέρα Τρίτη και από ώρα 09,30 έως 10,00 (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού .
Άρθρο 3
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προµηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 4
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την
ανωτέρω προθεσµία, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισµού :
α. Εγγύηση συµµετοχής ύψους 5% του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, της
κατηγορίας που συµµετέχουν, η οποία βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου
του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας , η
οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς.
β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, περί εγγραφής του σ΄αυτό.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η
οποία ν’ αναφέρει ότι :
- έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται
πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς
προσφοράς 60 ηµερών και ότι η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της
προµήθειας.
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν
υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.
δ. Βεβαίωση µη οφειλής από το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων πρωτότυπη ή αντίγραφο αυτής που θα
συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων.
ε. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα έντυπα θα είναι όµοια σε χαρτί και χρώµα,
γραµµατοσειρά, µέγεθος εντύπου κτλ. µε αυτό των υποδειγµάτων (όπου υπάρχουν) καθώς και τον
αριθµό ηµερών παράδοσης από την υπογραφή του συµφωνητικού. Επίσης ότι το
µηχανογραφικό χαρτί θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει
οποιοδήποτε πρόβληµα στη χρησιµοποίηση του από τον ∆ήµο Χανίων, ο προµηθευτής
υποχρεούται στην αντικατάσταση του µε άλλο καλύτερης ποιότητας .
Να συνοδεύονται από δείγµα του προσφερόµενου είδους, όπου αυτό ζητείται. Όλα τα δείγµατα θα
συνοδεύονται από ∆ελτίο Αποστολής προς το ∆ήµο Χανίων µε την ένδειξη «για συµµετοχή στο
διαγωνισµό της ….».
Ο ∆ήµος Χανίων επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισµού, την προµήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της
κατηγορίας που συµµετέχουν.
∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων ή µέρος
των προµηθευόµενων ειδών της κατηγορίας.
Άρθρο 5
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην
τεχνική περιγραφή και οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβουν γνώση των υποδειγµάτων εντύπων
που βρίσκονται στο γραφείο Προµηθειών.
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Άρθρο 6
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει
κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά
τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Άρθρο 7
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µε ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία
γράµµατα:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ο πλήρης τίτλος του ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
γ) ο αριθµός της διακήρυξης
δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε) τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται µε ποινή αποκλεισµού :
Α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά , η εγγύηση συµµετοχής κ.τ.λ. .
Β) καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον
φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου σε δύο (2) αντίγραφα.
Στην τιµή θα περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την
παράδοση στον τόπο και µε τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη . Απ' έξω ο
φάκελος θα γράφει ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα ίδια στοιχεία µε εκείνα του φακέλου των
δικαιολογητικών.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόµιµα θεωρηµένα
ως γνήσια φωτοαντίγραφα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής και τις υπεύθυνες δηλώσεις ,
µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά , εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που
διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους - για όσα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος
τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει τρίµηνο από την έκδοση τους - θα γίνεται δε ρητή
µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.
Άρθρο 8
Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και
κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει η επιτροπή
παραλαβής του ∆ήµου.
Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής:
α. Τιµή µε κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προµηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος
βαρύνει το ∆ήµο.
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Άρθρο 9
Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά (Οδός Κυδωνίας, αριθµός
29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει
στην Υπηρεσία µας µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού. Οι εν
λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ηµεροµηνία παραλαβής.
Οι ταχυδροµικές προσφορές παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Επιτροπής µε
απόδειξη µέχρι και την προηγούµενη του διαγωνισµού.
Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να
αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και από ώρα 09,30 µέχρι 10,00 (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών).
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 10
Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούµενων ειδών της κατηγορίας που
συµµετέχουν δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο
διαγωνιζόµενο .
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 11
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 60 ηµερών, το
οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που
δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 12
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου. Ανάδοχος της
προµήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή και η προσφορά του είναι
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.
Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.
Άρθρο 13
Τα είδη θα παραδοθούν µέσα σε ένα µήνα µετά από υπόδειξη του αρµόδιου τµήµατος .
Άρθρο 14
Ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισµού της διακήρυξης και της
προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι και 30%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και επωφελές για το ∆ήµο.
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου, µε τους
ίδιους όρους. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για το ∆ήµο και σε καµία περίπτωση δεν
υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο εφόσον εκτιµήσει τις ανάγκες του και την προσφορά του
αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
Άρθρο 15
Ο ∆ήµος Χανίων δεν είναι υποχρεωµένος να καταναλώσει όλες τις αναγραφόµενες στον
προϋπολογισµό ποσότητες των ειδών.
Άρθρο 16
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα
από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο 30 ηµερών µετά από κάθε παράδοση του.
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Άρθρο 17
Η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή, την
υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου και όλων των από το νόµο απαιτούµενων
δικαιολογητικών.
α) Τιµολόγιο του προµηθευτή νόµιµα θεωρηµένο
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής παραλαβής
γ) ∆ελτίο εισαγωγής στην αποθήκη
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας & Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας της αρµόδιας
∆.Ο.Υ. περί µη οφειλής του προµηθευτή.
δ)Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής που
θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων
Εφόσον δεν θα υπάρχουν νοµικά κολλήµατα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον
επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε τον Ν. 3202/2003.
Ο Προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόµιµες
κρατήσεις.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό ∆ήµου, από τον οποίο θα ενταλµατοποιηθεί.
Άρθρο 18
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα για τον ∆ήµο,
ο διαγωνισµός µπορεί να µαταιωθεί ή να επαναληφθεί µε έγγραφες προσφορές µετά από νεότερη
πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συµµετείχαν στον προηγούµενο διαγωνισµό.
Επίσης ο ∆ήµος Χανίων διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα διαγωνισµό οποτεδήποτε
κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζηµίως δι΄αυτόν.
Άρθρο 19
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης, οι δαπάνες δηµοσίευσης του
διαγωνισµού και όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
Άρθρο 20
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
νόµου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν.
Άρθρο 21
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες κατά τα νόµιµα και θα αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.
Άρθρο 22
Την παρούσα θα παραλαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου
Χανίων δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά τηλ 28213 41763 ή από το website του ∆ήµου Χανίων
www.chania.gr

Χανιά
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