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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

«ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛHΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  

διακηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018», 

προϋπολογισμού  31.099,82 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).  

 

1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 

Οδός: ΑΘΗΝΩΝ 99 ΚΤΙΡΙΟ Β ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Ταχ.Κωδ.:24134 

Τηλ.:27213 60613 

Telefax:27213 60614 

E-mail: grafaris@otenet.gr  

Ιστοσελίδα: www.kalamata.gr  

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη 

διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν 

γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Διοίκησης της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ (ΑΘΗΝΩΝ 99 

ΚΤΙΡΙΟ Β ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Κωδικός CPV: 22000000-0  

 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την ανάγκη της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ σε 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018. 

 

5. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 
την 31/12/2018. 
 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

 

« Φ Α Ρ Ι Σ »  

Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ  

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 303 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4/4/2017 



   

  Αθηνών 99 κτίριο Β Νέου Δημαρχείου - Καλαμάτα 24134  27213 60611 � 27213 60614  @ grafaris@otenet.gr 

wwwwwwwww...kkkaaalllaaammmaaatttaaa...gggrrr   

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

7. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 18/4/2018, ημέρα Τετάρτη, Ώρα λήξης της 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κ.Ε. 
ΦΑΡΙΣ Αθηνών 99 κτίριο Β Νέου Δημαρχείου – Καλαμάτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών και συγκεκριμένα στις 19/4/2018 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής διαγωνισμού. 
  

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστημα 2 (δύο) μηνών, από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 
 

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 64.07.02.01 -  64.07.02.02 - 
64.07.02.04 - 65.00.64.07 - 65.02.64.07 - 65.03.64.07 - 65.04.64.07 - 66.07.64.07 - 
66.08.64.07 - 66.09.64.07 - 66.10.64.07 - 66.11.64.07 - 67.03.64.07 - 67.05.64.07 - 
69.00.64.07 - 69.15.64.07 του προϋπολογισμού 2018 της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ και χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  
 
11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 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.  
 

12. Δημοσιεύσεις:  
1. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), 
και στο site του Δήμου www.kalamata.gr .  
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα Ελευθερία  
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.  
        

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 
 


