
  
 
 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟΤ 

ΥΑΡΣΙΟΤ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ 

 

Η Ππόεδπορ ηηρ Δημοηικήρ Κοινυθελούρ Επισείπηζηρ Καβάλαρ έσονηαρ ςπ’ ότη ηην ςπ’ απιθ. 71/2018 απόθαζη 

ηος Δ.Σ., πποκηπύζζει ζςνοπηικό διαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ για ηην «Ππομήθεια 

υυτοαντιγπαυικού σαπτιού, γπαυικήρ ύληρ και αναλώσιμυν ςλικών εκτςπυτικών μέσυν» για ηιρ ανάγκερ 

ηηρ Δημοηικήρ Κοινυθελούρ Επισείπηζηρ Καβάλαρ, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον σςμυέποςσα από 

οικονομική άποτη πποσυοπά και αποκλειστικά βάσει τιμήρ (σαμηλότεπη τιμή) ανά τμήμα, ζςνολικού 

ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 27.484,66 εςπώ σςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24%. 

Η ιζσύοςζα νομοθεζία πος διέπει ηην ππομήθεια είναι οι διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016 «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, 

Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ο Ν.3463/2006 

«Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων», όπυρ ζςμπληπώθηκε με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ςποβάλλοςν πποζθοπά για ένα ή πεπιζζόηεπα ημήμαηα για ηο ζύνολο όμυρ ηυν 

ειδών ηος κάθε ημήμαηορ. 

Η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ θα είναι 1% επί ηηρ ζςνολικήρ πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ πλέον ΦΠΑ όπυρ αναθέπεηαι 

αναλςηικά ζηην παπάγπαθο 2.3.3 ηηρ διακήπςξηρ. 

Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί, ενώπιον ηηρ Επιηποπήρ Διενέπγειαρ και Αξιολόγηζηρ Διαγυνιζμού ζηιρ 27  Μαπτίος 

2018 ημέπα Σπίτη και ώπα 11:00π.μ., ζηα γπαθεία ηηρ Δημοηικήρ Κοινυθελούρ Επισείπηζηρ Καβάλαρ πος 

βπίζκονηαι επί ηηρ οδού Ομονοίαρ 117, όποθορ 3ορ. 

Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον διαγυνιζμό παπέσονηαι από ηο Τμήμα Ππομηθειών, Ομονοίαρ 117 (2
ορ

 όποθορ), καηά 

ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ, ζηο ηηλέθυνο 2510 831388 (εζυη. 6) και ζηο email supplies@kavalagreece.gr, 

απμόδια ςπάλληλορ κ. Κονόπηος Νικολέηα.  

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να έσοςν άμεζη και δυπεάν ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ διακήπςξηρ ζηην επίζημη 

ιζηοζελίδα ηηρ επισείπηζηρ www.kavalagreece.gr. 

Η παπούζα πεπίλητη θα ζηαλεί για ανάπηηζη ζηο ππόγπαμμα ΔΘΑΥΓΕΘΑ, ενώ ηο πλήπερ ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ 

δημοζιεύεηαι ζηο ΚΗΜΔΗΣ και θέπει κυδικό ΑΔΑΜ. 

 

Γιεύθςνση Γιοικητικήρ & Οικονομικήρ 
Τποστήπιξηρ  

Ομονοίαρ 117, 65403, Καβάλα 

Τηλέθυνο: 2510 831388 (εζυη.6)  

Ηλ. Δ/νζη: supplies@kavalagreece.gr 

Θζηοζελίδα: www.kavalagreece.gr 

  Καβάλα, 14/03/2018 

                                             Απ. Ππυη.: 1706                        

                                                

 

Η Ππόεδπορ ηος Δ.Σ. 
 

 
 

Θυζηθίδος Ζ. Αναζηαζία 
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