
    
 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ  

 

Θ Πρόεδροσ τησ Δημοτικήσ Κοινωφελοφσ Επιχείρηςησ Καβάλασ ζχοντασ υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 97/2019 απόφαςη του Δ.. 

(ΑΔΑ: 6ΦΡΣΟΡΦΛ-0ΨΠ), περί ζγκριςησ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και καθοριςμοφ των όρων, προκηρφςςει ςυνοπτικό 

διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για την «Προμήθεια έντυπου υλικοφ» για τισ ανάγκεσ των υπηρεςιϊν τησ 

Δημοτικήσ Κοινωφελοφσ Επιχείρηςησ Καβάλασ, με κριτήριο κατακφρωςησ την πλέον ςυμφέρουςα από οικονομική άποψη 

προςφορά και αποκλειςτικά βάςει τιμήσ (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 

37.390,34 ευρώ ςυμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Κωδικοί CPV: 22820000-4 (Ζντυπα), 22000000-0 (Ζντυπο υλικό και ςυναφή προϊόντα).  

Θ εκτζλεςη τησ προμήθειασ θα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν. 4270/2014 και 

του Ν.3852/2010. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ή περιςςότερα τμήματα για το ςφνολο όμωσ των ειδϊν του 

κάθε τμήματοσ. Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ ή αντιπροςφορζσ. Γλϊςςα ςφνταξησ των προςφορϊν είναι η 

Ελληνική. 

Κάθε προςφορά θα ςυνοδεφεται, επί ποινή αποκλειςμοφ, από εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ, που θα καλφπτει ποςοςτό 

ζνα τοισ εκατό (1%) επί τησ ςυνολικήσ προχπολογιςθείςασ δαπάνησ πλζον ΦΠΑ, εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει 

για το ςφνολο των τμημάτων, ειδάλλωσ για ποςό που θα καλφπτει το 1% τησ εκτιμϊμενησ αξίασ του τμήματοσ ή των 

τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προςφορά, όπωσ αναφζρεται αναλυτικά ςτην παράγραφο 2.3.3 τησ διακήρυξησ. 

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί, ενϊπιον τησ Επιτροπήσ Διενζργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμοφ ςτισ 20 Μαΐου 2019 ημέρα 

Δευτέρα και από ώρα 11:00π.μ, ςτα γραφεία τησ Δημοτικήσ Κοινωφελοφσ Επιχείρηςησ Καβάλασ που βρίςκονται επί τησ 

οδοφ Ομονοίασ 117, 3
οσ

 όροφοσ. 

Πληροφορίεσ ςχετικά με τον διαγωνιςμό παρζχονται από το Σμήμα Προμηθειϊν, Ομονοίασ 117 (2
οσ

 όροφοσ), κατά τισ 

εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ, ςτο τηλζφωνο 2510-831388 (εςωτ. 6) και ςτο email supplies@kavalagreece.gr, αρμόδια 

υπάλληλοσ κ. Πουρτουλίδου Χρυςή.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν άμεςη και δωρεάν πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ διακήρυξησ ςτην επίςημη ιςτοςελίδα 

τησ επιχείρηςησ www.kavalagreece.gr. 

Θ παροφςα περίληψη θα ςταλεί για ανάρτηςη ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ενϊ το πλήρεσ τεφχοσ τησ διακήρυξησ 

δημοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘ και φζρει κωδικό ΑΔΑΜ. 

 
 
 

Διεφθυνςη Διοικητικήσ & Οικονομικήσ Τποςτήριξησ  

Σμήμα Προμηθειών 

Ομονοίασ 117, 65403, Καβάλα 

Σηλζφωνο: 2510 831388 (εςωτ.6)  

Θλ. Δ/νςη: supplies@kavalagreece.gr 

Ιςτοςελίδα: www.kavalagreece.gr 

                                             Καβάλα, 09/05/2019 

                                             Αρ. Πρωτ.: 2716              

                                                

 

Θ Πρόεδροσ του Δ.. 
 

 
 

Ιωςηφίδου Η. Αναςταςία 
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