
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα:   15/11/2019        
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: -35246-
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                   
Φαξ:2521350748                                                                                
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr                  

   Θέμα: Πρόσκληση  εκ νέου  εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για  την προμήθεια
εξοπλισμού γραφείου και ενός (1) πίνακα σεμιναρίων με τρίποδο για την πράξη “Κέντρο Κοινότητας
και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας”, με την διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης.

     Επειδή μετά την ανάρτηση της αρ.34350/08-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν
υποβλήθηκε καμία οικονομική προσφορά, ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει εκ νέου ότι θα προβεί στην
προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και ενός (1) πίνακα σεμιναρίων με τρίποδο στο πλαίσιο υλοποίησης
της πράξης “Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας”, με κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020”,  σύμφωνα με το Υπηρεσιακό
Σημείωμα  αριθμ.  Πρωτ.31251/16-10-2019  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας  και
Πολιτισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων ενώ η δέσμευση της
πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1214/22-10-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Αναλυτικά:

ΤΜΗΜΑ Α
1. Ένας (1) καταστροφέας εγγράφων.
2. Ένας (1) πλαστικοποιητής εγγράφων.
3. Ένας (1) κόπτης εγγράφων.

ΤΜΗΜΑ Β

Ένας (1) πίνακας σεμιναρίων με τρίποδο

Τεχνική περιγραφή/ τεχνικά στοιχεία

ΤΜΗΜΑ Α

1)Καταστροφέας εγγράφων

Τύπος κοπής Cross Cut

Ταυτόχρονη  κοπή Φύλλων  10 Φύλλα  (Απόκλιση +/- 10%)

Μέγεθος κοπής 4.5 mm x 35 mm   (Απόκλιση +/- 10%)

Δυνατότητες καταστροφής Σύρματα και συνδετήρες, CD/DVD, Πιστωτικές κάρτες.

Χωρητικότητα  κάδου  12 lt τουλάχιστον

2)Πλαστικοποιητής A4, 230 mm/min. 
 Θερμή πλαστικοποίηση κατάλληλη για χαρτιά μεγέθους Α4, για την προστασία των 

εγγράφων σας 

- Λεπτή και συμπαγής κατασκευή, ιδανικό για χρήση ακόμα και σε μικρά γραφεία 



- Έτοιμο για χρήση σε 3 λεπτά 

- Συμπεριλαμβάνονται 5 φύλλα πλαστικοποίησης 

- Γρήγορη λειτουργία 230 mm / min 

- Ένδειξη ενεργοποίησης και ετοιμότητας χρήσης 

- Πλήκτρο απασφάλισης για εύκολη αφαίρεση σε περίπτωση εμπλοκής χαρτιού 

- Διακόπτης On / Off 

- Προστασία υπερθέρμανσης 

- Κατάλληλο για χαρτί μεγέθους A4
 - Πάχος: 0,6 mm 

-Τροφοδοσία: 220-240V 2 χρόνια εγγύηση 


3)Κόπτης εγγράφων

Κοπτικό μηχάνημα με περιστρεφόμενη κεφαλή για ευθύγραμμη (4 φύλλα 80g), κυματιστή (3 
φύλλα 80g) και περφορέ κοπή χαρτιών, φωτογραφιών & πλαστικοποιημένων χαρτιών 
μεγέθους Α4. Διαθέτει πλαστική βάση (300x(60-370)mm) & λαστιχένια πόδια για ασφαλή 
χρήση. Διαστάσεις: 38x13.3x3.8cm

Η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη για το  ΤΜΗΜΑ Α (Α1+Α2+Α3) ανέρχεται στο ποσό
των 240,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (193,55 € χωρίς Φ.Π.Α.).  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  30191400-8  (Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων)
                          30123000-7 (Μηχανές γραφείου & επαγγελματικές            

μηχανές)

ΤΜΗΜΑ Β
1)Πίνακας σεμιναρίου με τρίποδο.

Με μαγνητική επιφάνεια όπου  θα μπορεί  να κολληθούν  μαγνητάκια  και στην οποία  θα είναι
δυνατό το γράψιμο με μαρκαδόρο . 

Να διαθέτει πιαστράκια για μπλόκ σεμιναρίου ( FLIPCHART) . 

Στο κάτω μέρος να υπάρχει μεταλλικό TRAY για μαρκαδόρους και σφουγγάρι.

Επιφάνεια 70*100cm.΄Υψος 2oocm.

Η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη για το  ΤΜΗΜΑ Β ανέρχεται στο ποσό των 150,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (120,97 € χωρίς Φ.Π.Α.).  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  30195400-6(Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα) 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΤΜΗΜΑ Α+Β : 390,00€ με το Φ.Π.Α.     

Οι συμμετέχοντες  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα μόνο ή και για τα δύο
τμήματα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος, όπως αυτό περιγράφεται
αναλυτικά   στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  του  κάθε  τμήματος.   Για  κάθε  τμήμα  θα  πρέπει  να
υποβάλουν  προσφορά  για  όλα  τα  είδη.   Απόρριψη  ενός  ή  περισσοτέρων  ειδών  ενός  τμήματος
επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλο το τμήμα. Η κατακύρωση θα γίνει ανά



τμήμα στον προσφέροντα που θα δώσει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής.

Το προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας  και να έχουν τα τεχνικά

χαρακτηριστικά  που  προβλέπονται  από  το  αρ.31251/16-10-2019  υπηρεσιακό  σημείωμα  της

Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας  και  Πολιτισμού,  Τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής  και

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

Τα  προσφερόμενα  είδη,  τα  οποία  θα  παραδοθούν  στην    Διεύθυνση  Κοινωνικής

Προστασίας  ,    Παιδείας  και  Πολιτισμού,  στο  Ισόγειο  του  Παλαιού  Δημαρχείου  επί  της

Πλατείας Ελευθερίας   ,  θα είναι πλήρη και έτοιμα, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα κατά περίπτωση

μικροαντικείμενα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 

Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την Τετάρτη

20/11/2019 και ώρα 11:00 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για τις εργασίες…………………………….. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος
Μιλτιάδης Μίλτος στο τηλ. 2521350630.
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ



Δήμος Δράμας                                            ”Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου & ενός πίνακα
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                       σεμιναρίων με τρίποδο”                                
Τμήμα Προμηθειών                                       Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή                    

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________
 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
 E-mail: _______________________________________________

ΤΜΗΜΑ Α

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΤΜΧ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

1 Καταστροφέας εγγράφων 1

2 Πλαστικοποιητής εγγράφων 1

3 Κόπτης εγγράφων 1

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………

..…………………………………………………..………………………………………………………………

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου

Εκπροσώπου της Εταιρείας

Δράμα       /      /2019



Δήμος Δράμας                                            ”Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου & ενός πίνακα
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                       σεμιναρίων με τρίποδο”                                
Τμήμα Προμηθειών                                       Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή                    

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________
 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
 E-mail: _______________________________________________

ΤΜΗΜΑ Β

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

1 Πίνακας Σεμιναρίων με τρίποδο 1

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………

..…………………………………………………..………………………………………………………………

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
Υπογραφή-Σφραγίδα

Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας

Δράμα       /      /2019
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