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∆ΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ     
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

                           ∆ιακηρύττει ότι

     Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και  µε κριτήριο ανάθεσης της
σύµβασης  την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει  της τιµής,  η εκτέλεση της
προµήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΚΕΛΩΝ  ΜΕ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ  ΤΕΛΟΣ»
προϋπολογισµού µελέτης 40.500,80€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδί-
ως τις  διατάξεις  :  του  Ν.4412/2016,  του  Ν.4314/2014, του Ν.4270/2014, του  Ν.4250/2014,  του  π.δ.
318/1992,  της  παρ.  Ζ  του  Ν.4152/2013,  του  Ν.4129/2013,  του  Ν.4024/2011,  του  Ν.4013/2011, του
Ν.3861/2010, του Ν.2859/2000, του Ν.2690/1999, του Ν.2121/1993, του π.δ 28/2015, του π.δ. 80/2016
(Α΄145), του Ν.4497/2017, του Ν.4605/2019. 

Η παρούσα αφορά την  Προµήθεια  Φακέλων  µε προπληρωµένο τέλος για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του ∆ήµου, σύµφωνα µε την µελέτη µε αριθµ. 30/2019 του Τµήµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών
της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Κορινθίων.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της Μελέτης αριθµ.30/2019.   
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,  δεν απαιτείται η
υποβολή εγγύησης συµµετοχής.

Οι  οικονοµικοί  φορείς  που  συµµετέχουν  στον  διαγωνισµό  απαιτείται  να  ασκούν  εµπορική  ή
βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. Οι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού.  Για τους  εγκατεστηµένους σε κράτος
µέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραµµένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελµατικά  ή
εµπορικά  µητρώα  που τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι

(6) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Τα  προς  προµήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 30199230-1 «Φάκελοι».

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ, έως και
δώδεκα (12) µήνες µετά. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει  τον κωδικό αριθµό εξόδου του προϋπολογισµού έτους 2019  Κ.Α.
00/6621.0001 και τίτλο «Ταχυδροµικά τέλη» ύψους 40.500,80 € (συµπ/νου του ΦΠΑ).

Ο  διαγωνισµός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κορινθίων
(Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) την 3η   ∆εκεµβρίου, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως  10:30
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Οι οικονοµικοί φορείς  που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να
λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή, από την ιστοσελίδα του
∆ήµου  Κορινθίων,  στον  δικτυακό  τόπο  www  .  korinthos  .  gr ή  από  το  Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. Επίσης   µπορούν
ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό στην ταχυδροµική διεύθυνση, ∆ηµοκρατίας 1,
Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 2741362846, Fax: 2741362830, e-mail: f  .  panagopoulou  @  korinthos  .  gr
τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά την δηµοσίευση της διακήρυξης.

Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 6ΙΚΟΩΛ7-6ΤΘ
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