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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση
για την προμήθεια των ειδών της ομάδας 2 “Γραφική ύλη”, τμήμα της συνολικής προμήθειας
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ,
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017” η οποία και έχει ολοκληρωθεί. Για την συγκεκριμένη ομάδα “ΓΡΑΦΙΚΉ
Ύλη” ο διαγωνισμός απέβη άγονος λόγω του ότι όλες οι προσφορές στερούνταν νομίμων
δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Το κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 1.836,96€.
Σχετικά έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 90/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η
βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α
του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης .
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να μας καταθέσετε γραπτή οικονομική προσφορά σε
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017” αρ.πρωτ.μελέτης 21/2914/22-02-2017 προς Δήμο Αγίου
Νικολάου - Οικονομική Υπηρεσία - Γραφείο Προμηθειών – Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου Ελούντας – Περιοχή Ξηρόκαμπος Τ.Κ. 72100. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
05/12/2017.
Για τα είδη της μελέτης ΤΠ21 και ΤΠ30 της ομάδας 2 – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, οι υποψήφιοι
ανάδοχοι οφείλουν να προσκομίσουν με την κατάθεση των προσφορών τους δείγματα,
προκειμένου η υπηρεσία να εξακριβώσει αν πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών
της μελέτης. Τα δείγματα επιστρέφονται στον υποψήφιο μετά την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού €
13.000,00.
H πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου. Περισσότερες
πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2841089911.
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Αντώνιος Εμμ.Ζερβός
1. Επισυνάπτεται η με αριθμ.21/2914/22-02-2017 μελέτη.
2.Επισυνάπτεται έντυπο προσφοράς

