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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ,ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ,ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ,ΚΑΡΤΩΝ,ΜΠΛΟΚ,ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 30/03/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.999,49 €
ΚΩΔΙΚΟΣ

: 10.6613.01 & 10.6611

2020
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ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΠΡΟΥΠ.: 5999,49€
Κ.Α. 10.6613.01 & 10.6611

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φακέλων διαφόρων διαστάσεων για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου με διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός και αν το
συμβατικό αντικείμενο εξαντληθεί νωρίτερα.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Φάκελος Λευκός Χωρίς παράθυρο μεγέθους 11χ23 cm με εκτύπωση 4χρ. λογότυπου Δήμου Ληξουρίου.
Φάκελος Λευκός με δεξιό παράθυρο μεγέθους 11χ23 cm με εκτύπωση 4χρ. λογότυπου Δήμου Ληξουρίου
Μελέτη και μακέτες εκτύπωσης του Δήμου Ληξουρίου στους ανωτέρους φακέλους με α/α Νο1& Νο 2
Φάκελος Λευκός με δεξιό παράθυρο μεγέθους 11χ23 cm χωρίς εκτύπωση λογότυπου
Φάκελος Λευκός Χωρίς παράθυρο μεγέθους 11χ23 cm χωρίς εκτύπωση λογότυπου.
Φάκελος Λευκός Χωρίς παράθυρο μεγέθους 16χ23 cm χωρίς εκτύπωση λογότυπου .
Φάκελος Λευκός Χωρίς παράθυρο μεγέθους 23χ32 cm χωρίς εκτύπωση λογότυπου
Επιστολόχαρτα 21χ29,7(100γρ.)Γραφής 4χρ.
Folder κοπτικός 23χ32 κλειστό 4χρ. 350γρ.
Αυτοκόλλητα 23χ32 εκ. 4χρ.
Πληροφοριακό έντυπο 4χρ. 4 σελίδες 21χ30εκ.κλειστό 200γρ.
Κάρτες 9χ5εκ Dali 350γρ.
Σφραγίδες trodat στρογγυλή XL535
ΣΦΡΑΓΊΔΕΣ PSI 3463
Μπλοκ 50φυλλα 17χ24εκ 2χρ.
Κάρτες δίπτυχες 34χ24εκ
Καρτέλες λογιστηρίου 300γρ. κουσέ

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 5999,49€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Δήμου Ληξουρίου έτους 2020 και συγκεκριμένα
στους Κ.Α. 10.6613.01 «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων (διπλότυπα εσόδων-γραμματια είσπραξης κ.λ.π)» & 10.6611 «Προμήθεια
βιβλίων , σφραγίδων , κλπ»,από ίδια έσοδα .
Για τις ανάγκες της παρούσης απαιτείται διάθεση πίστωσης ποσού 5.500,00€ από τον Κ.Α.Ε.
10.6613.01 και ποσού 500,00€ από τον Κ.Α.Ε. 10.6611
Αντιστοιχεί δε στους κωδικούς CPV : 22300000-3 & 35121500-3 & 30199230-1 & 22310000-6.
.
Ληξούρι 30 / 03 /2020
ΣYNTAXΘΗΚΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ληξούρι 30 / 03 /2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος ΠροϋπολογισμούΛογιστηρίου
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΠΡΟΥΠ.: 5999,49€
Κ.Α. 10.6613.01 & 10.6611

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εν λόγω προμήθεια αφορά την προμήθεια φακέλων (και με εκτύπωση λογότυπου του Δήμου
Ληξουρίου) πάνω στο φάκελο, ώστε να είναι έτοιμο προς αποστολή από τις υπηρεσίες του
Δήμου. Η ποιότητα του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για τους φακέλους θα είναι άριστης
ποιότητας.
Α/Α
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Φάκελος Λευκός Χωρίς παράθυρο μεγέθους
11χ23 cm με εκτύπωση λογότυπου Δήμου
Ληξουρίου
Φάκελος Λευκός με δεξιό παράθυρο μεγέθους
11χ23 cm με εκτύπωση λογότυπου Δήμου
Ληξουρίου

Μ/Μ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2585

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
0,16

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
413,60

0,16

413,60

0,03

155,10

0,06

120,00

0,09

180,00

0,11

110,00

0,14

140,00

0,08
0,65
0,21
0,65

400,00
975,00
147,00
325,00

0,09
40,00
36,00
4,5
0,83
0,20

180,00
200,00
180,00
450,00
249,00
200,00

ΤΕΜ.
2585

Μελέτη και μακέτες εκτύπωσης του Δήμου
Ληξουρίου στους ανωτέρους φακέλους με α/α Νο1&
Νο 2

ΤΕΜ.

Φάκελος λευκός με δεξιό παράθυρο μεγέθους
11χ23cm χωρίς εκτύπωση λογότυπου
Φάκελος λευκός χωρίς παράθυρο μεγέθους
11χ23cm χωρίς εκτύπωση λογότυπου
Φάκελος λευκός με δεξιό παράθυρο μεγέθους
16χ23cm χωρίς εκτύπωση λογότυπου
Φάκελος λευκός με δεξιό παράθυρο μεγέθους
23χ32cm χωρίς εκτύπωση λογότυπου

ΤΕΜ.

Επιστολόχαρτα 21χ29,7(100γρ.)Γραφής 4χρ.
Folder κοπτικός 23χ32 κλειστό 4χρ. 350γρ.
Αυτοκόλλητα 23χ32 εκ. 4χρ.
Πληροφοριακό
έντυπο
4χρ.
4
σελίδες
21χ30εκ.κλειστό 200γρ
Κάρτες 9χ5εκ Dali 350γρ.
Σφραγίδες trodat στρογγυλή XL535
ΣΦΡΑΓΊΔΕΣ PSI 3463
Μπλοκ 50φυλλα 17χ24εκ 2χρ
Κάρτες δίπτυχες 34χ24εκ
Καρτέλες λογιστηρίου 300γρ. κουσέ

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

5170

2000
ΤΕΜ.
2000
ΤΕΜ.
1000
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

1000
5000
1500
700
500
2000
5
5
100
300
1000

ΣΥΝΟΛΟ(ΠΡΟ ΦΠΑ 24%)
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Ληξούρι 30/03/2020
ΣYNTAXΘΗΚΕ

4838,30
1161,19
5999,49

Ληξούρι
30/03/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Προϋπ/ού-Λογιστηρίου

ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΠΡΟΥΠ.: 5959,49€
Κ.Α. 10.6613.01

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια φακέλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήµου
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ. Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο επιλογής του προμηθευτή την
χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάση τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν
τις απαιτήσεις της παρούσας.
O προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5999,49€ και βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 10.6613.0101 «Προμήθεια εντύπων και
υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (διπλότυπα εσόδων-γραμματια είσπραξης κ.λ.π)» &
τον Κ.Α.Ε. 10.6611 «Προμήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ»
ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» Του Π. . 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13 Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» Του Άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ
240/12.12.2012 τεύχος Α’) «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου ΕσωτερικώνΠρομήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
άρθρα 63 & 66
Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις» Του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και όλες τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ
1 «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» :
Ο
Δήμος Ληξουρίου , Δ/νση : ΑΦΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 4 , ΛΗΞΟΥΡΙ,28200 e-mail :
dimoslixouriou.dparonis@gmail.com
2 «Ανάδοχος προμηθευτής» ή «Προμηθευτής »: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση
προμηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός
3 «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Ληξουρίου
4
«Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Η Δ/νση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Ληξουρίου.
5. «Προϊσταμένη Αρχή»: Ο Δήμος Ληξουρίου ή η Οικονομική Επιτροπή κατά περίπτωση
6. « Προσφέρων»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει προσφορά.
7. «Μελέτη» : Η μελέτη που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συμμετέχοντες ανά
της ιστοσελίδας www.dimos-lixouriou.gr στην Ενότητα Ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας, με
την ακόλουθη σειρά ισχύος :
8.Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων
εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:
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α. Συγγραφή Υποχρεώσεων
β. Τιμολόγιο Μελέτης – Τεχνικές Προδιαγραφές γ. Προϋπολογισμός Μελέτης δ. Τεχνική Έκθεση
ε. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
9.«Σύμβαση» : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή, η οποία
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
10.«Συμβατικό Τίμημα» : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
11.«Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)» : Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία
εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή
και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της
εκτέλεσης της Σύμβασης από τον προμηθευτή και την παραλαβή των Παραδοτέων της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
προκηρυσσόμενη προμήθεια έχει προϋπολογισμό 5.997,88€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Στον
προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου για όλες τις Δ/νσεις έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση με Κ.Α
10.6613.01.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους τις κλειστές προσφορές
στην Δ/νση Οικ/ών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου, ΑΦΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 4 , ΛΗΞΟΥΡΙ,28200 ΛΗΞΟΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ,, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 03-04-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης
υποβολής προσφορών 11.30π.μ.
Επίσης οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δήμο με ευθύνη του προσφέροντος και
παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη
για το περιεχόμενο των φακέλων και δεν υποχρεώνεται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα ή άλλη υπηρεσία, ακόμα και εάν ειδοποιηθεί έγκαιρα.
ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο θα υπάρχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η οικονομική προσφορά.
Επίσης στην εξωτερική πλευρά του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς τον ΔΗΜΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ / Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Για την
«Προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας (συμπ ΦΠΑ 24%) »
Προϋπολογισμός Μελέτης: 5.997,88 €
(Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …… / …… /2020 ώρα …………...)
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Ο
Προσφέροντας πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του (ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την
επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων, εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και
ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ή
από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ

Οι Υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου), ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (παρ.1
άρθρο 73 Ν. 4412/16):
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεταιστην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
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ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
Η
υποχρέωση αποκλεισμού του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο
για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. Από τα
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους,
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές
εκκρεμότητες
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
η προσφορά τους ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημέρα υποβολής της.
δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, προκειμένου δε για επιχειρήσεις του
εξωτερικού απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη Αρχή
η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας
μελέτης την οποία έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της
τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή
Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης
Πιστοποιητικό από το οικείο Επιμελητήριο του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας
αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους
στα μητρώα του ή εγγραφή τους στα Μητρώα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και το ειδικό επάγγελμά
τους. Το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια της απευθείας ανάθεσης.
Εις διπλούν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που παρέχεται από τον
Δήμο
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων
καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό
Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του
τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση
του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα
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έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν
έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το
τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να
περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Με την υποβολή της προσφοράς
κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε
περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις:
Σε όλες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 που ζητούνται στα δικαιολογητικά της παρούσας
θα πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι τα γραφόμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση ισχύουν μέχρι και την
ημέρα υποβολής της προσφοράς (Άρθρο 3, παρ. β2 του Ν 4250/2013).
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
αποσφράγιση των υποβαλλόμενων φακέλων θα γίνει δημόσια από το αρμόδιο όργανο (άρθρο 100 του
Ν.4412/2016).
Στη συνέχεια μονογράφονται οι φάκελοι και όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (σύμφωνα με τα
ζητούμενα στο άρθρο 6 της παρούσας) καταγράφονται όσοι έχουν υποβάλει προσφορές. Ακολούθως
ελέγχονται τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την
νομιμότητά τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Η
διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη γνωμοδότησης
και τη λήψη απόφασης του Δημάρχου περί έγκρισης της μελέτης και της απευθείας ανάθεσης στον / στους
οικονομικούς φορείς που προσέφεραν την μεγαλύτερη έκπτωση.
Αν υποβληθούν ενστάσεις ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η εξέτασή τους γίνεται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ), η οποία εισηγείται σχετικά προς την Οικονομική Επιτροπή για λήψη της
σχετικής απόφασης περί της αποδοχής ή μη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει).
Ακολουθούν τα προβλεπόμενα σχετικά με την διαδικασία κατακύρωσης και υπογραφής της σύμβασης
(άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δεν απαιτείται Εγγυητική Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
διάρκεια της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης για ένα έτος, εκτός και αν το συμβατικό
αντικείμενο εξαντληθεί νωρίτερα. Αν το συμβατικό αντικείμενο δεν εξαντληθεί εντός του έτους από την
υπογραφή της σύμβασης, τότε η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί χρονικά μέχρι την εξάντληση
του συμβατικού αντικειμένου, χωρίς όμως υπέρβαση του ποσού της σύμβασης μετά από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ως προς τις ποσότητες.
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν
να επιβληθούν ποινικές ρήτρες.παράδοση των ειδών θα γίνεται μετά από παραγγελία της αποθήκης του
Δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τα είδη πρέπει να παραδίδονται το αργότερο εντός δέκα
(10) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας. Τα είδη της παρούσας προμήθειας θα παραδίδονται
συσκευασμένα στην αποθήκη του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Για την παραλαβή της προμήθειας θα ορισθεί από τον Δήμο Ληξουρίου Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα
παραλαμβάνει στο σύνολό της την προμήθεια, συντάσσοντας το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής .
Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνει σκόπιμο,
προκειμένου να διαπιστώσει και εξασφαλίσει την συμφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων ειδών με
αυτήν των Ελληνικών και Κοινοτικών διατάξεων.
Η
πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Ληξουρίου με την έκδοση των
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από το προμηθευτή τα
απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής & όλα τα απαραίτητα
νόμιμα δικαιολογητικά.
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Ο
ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις, οι όροι της σύμβασης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την
εμφάνισή της, τα μέρη υπόκεινται για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων που εδρεύουν
στην Κεφαλονιά.
Ληξούρι 30/03/2020
Συντάχθηκε

ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ληξούρι 30/03/2020
Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογσμού-Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΠΡΟΥΠ.: 5.999,49€
Κ.Α10.6613.01 & 10.6611

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Φάκελος Λευκός Χωρίς παράθυρο μεγέθους
11χ23 cm με εκτύπωση λογότυπου Δήμου
Ληξουρίου
Φάκελος Λευκός με δεξιό παράθυρο μεγέθους
11χ23 cm με εκτύπωση λογότυπου Δήμου
Ληξουρίου

Μ/Μ
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

Μελέτη και μακέτες εκτύπωσης του Δήμου
Ληξουρίου στους ανωτέρους φακέλους με α/α Νο1&
Νο 2

ΤΕΜ.

Φάκελος λευκός με δεξιό παράθυρο μεγέθους
11χ23cm χωρίς εκτύπωση λογότυπου
Φάκελος λευκός χωρίς παράθυρο μεγέθους
11χ23cm χωρίς εκτύπωση λογότυπου
Φάκελος λευκός με δεξιό παράθυρο μεγέθους
16χ23cm χωρίς εκτύπωση λογότυπου
Φάκελος λευκός με δεξιό παράθυρο μεγέθους
23χ32cm χωρίς εκτύπωση λογότυπου

ΤΕΜ.

Επιστολόχαρτα 21χ29,7(100γρ.)Γραφής 4χρ.
Folder κοπτικός 23χ32 κλειστό 4χρ. 350γρ.
Αυτοκόλλητα 23χ32 εκ. 4χρ.
Πληροφοριακό
έντυπο
4χρ.
4
σελίδες
21χ30εκ.κλειστό 200γρ
Κάρτες 9χ5εκ Dali 350γρ.
Σφραγίδες trodat στρογγυλή XL535
ΣΦΡΑΓΊΔΕΣ PSI 3463
Μπλοκ 50φυλλα 17χ24εκ 2χρ
Κάρτες δίπτυχες 34χ24εκ
Καρτέλες λογιστηρίου 300γρ. κουσέ

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2585

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

2585

5170

2000
ΤΕΜ.
2000
ΤΕΜ.
1000
ΤΕΜ.

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

1000
5000
1500
700
500
2000
5
5
100
300
1000

ΣΥΝΟΛΟ(ΠΡΟ ΦΠΑ 24%)
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Ο/Η Προσφερ____
________, ____/____/2020

______________________

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

