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ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ  

“Προμήθεια γραθικής ύλης & λοιπών σλικών γραθείοσ, ενηύπων και σλικών  

μητανογράθηζης & πολλαπλών εκησπώζεων για ηις ανάγκες ηοσ Γήμοσ Μσκόνοσ 

έηοσς 2016” 

 
Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ  δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδψλ γξαθηθήο χιεο θαη  ινηπψλ πιηθψλ γξαθείνπ, έληππσλ, πιηθψλ 

κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ έηνπο 2016,  

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 48.404,25 € καδί κε ην Φ.Π.Α 23% θαη κε θξηηήξην  θαηαθχξσζεο  ηε 

ρακειφηεξε πξνζθνξά αλά νκάδα εηδψλ. 

 

Υρόνος & ηόπος σποβολής προζθορών 

α) Οη πξνζθνξέο γηα ην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη  λα θαηαηεζνχλ απηνπξνζψπσο απφ ηνπο 

δηαγσληδνκέλνπο  ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο  Γηαγσληζκνχ  θαηά ηελ εκέξα θαη ψξα   πνπ  ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν δηαγσληζκφο ζηο δημοηικό καηάζηημα ηοσ Γήμοσ Μσκόνοσ, κηίριο Βοϊνόβιης 

παραλία Μσκόνοσ ηηλ. 22890-23261, ήηοι   ηην 22/06/2016 ημέρα Σεηάρηη και ώρα 10:00. 

β) Δπίζεο  δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά  ή κε άιιν ηξφπν κέρξη θαη πξνεγνπκέλεο  ηνπ 

δηαγσληζκνχ εξγαζίκνπ εκέξαο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ  Γ/λζε (Κηίξην Βντλφβηηο), 

Γηαιφο - Αθηή Κακπάλε, Μχθνλνο.  

 

 

Σρόπος διενέργειας διαγωνιζμού: Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε. ηνλ δηαγσληζκφ ζα γίλνληαη δεθηνί φζνη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο 

κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ εηδψλ  ή θαη γηα θάζε νκάδα εηδψλ 

μερσξηζηά.   Απαξαίηεηε  πξνυπφζεζε  γηα  λα  γίλεη  απνδεθηή  κία πξνζθνξά είλαη λα πεξηέρεη φια ηα 

πιηθά ηεο πξνζθεξφκελεο νκάδαο.  

 

Γικαιώμα σμμεηοτής: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 

εκεδαπά ή αιινδαπά θαζψο θαη  νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Απαιηούμενες Δγγσήζεις:  

1. Δγγύηζη ζσμμεηοτής 

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο θαζαξήο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο, ηεο/ησλ   νµάδαο(-σλ)   ησλ   

εηδψλ   γηα   ηελ/ηηο   νπνία(-εο) ζπκκεηέρεη, ρσξίο Φ.Π.Α..  Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

επί έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

2. Η εγγύηζη καλής εκηέλεζης ηων όρων ηης ζύμβαζης 

νξίδεηαη ζε 5% ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηεο/ησλ   νµάδαο(-σλ)   ησλ   εηδψλ   γηα   ηελ/ηηο   νπνία(-εο) 

ππνβιήζεθε πξνζθνξά ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.,  παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή  πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ  

ή  άιισλ  λνκηθψλ  πξνζψπσλ  Δ.Δ.  θαη  έρνπλ  ην δηθαίσκα πξνο ηνχην ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζε 
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επίζεκε κεηάθξαζε θαζψο θαη κε έληνθα γξακκάηηα  Γεκνζίνπ. 

Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ 

ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

 

Πληροθορίες: Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηε δεκνπξαζία, ηνλ ηξφπν 

θηήζεο ησλ εληχπσλ, θηι απφ ηελ ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο εμφδσλ Ιζηδψξα Αιεμαλδξνπνχινπ 

πξνζεξρφκελνη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη 

ζην ηειέθσλν 22890-25975 θαζψο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη απφ ηελ  ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε  www.mykonos.gr.   

                                  

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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