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Προς :

Οικονομική  Επιτροπή

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων στον Διαγωνισμό για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ “ με
αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  167573 

   Κύριε  Πρόεδρε,
Λαμβάνοντας υπόψη,

  τον  Ν.  4412/2016  (Α'  147)  "Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 την υπ’ αριθμ. 38350/5-9-2022 διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας εκτυπωτικού χαρτιού,
 την υπ’ αριθμ. 888/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,η οποία εγκρίνει το τεύχος της 

Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής.
 τα  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  39777/14-9-2022  και  40042/15-9-2022  εμπρόθεσμα  αιτήματα

διευκρίνησης που υπέβαλαν οικονομικοί φορείς,
 το υπ’ αριθμ πρωτ. 40218/16-9-2022 έγγραφο του Τμήματος Αποθήκης σε απάντηση του 

ανωτέρω αιτήματος,
σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  άνω  των  ορίων  με  σύντμηση
ημερομηνιών  για  την  “Προμήθεια  εκτυπωτικού  χαρτιού”  με  αρ.  πρωτ.  38350/5-9-2022  (ΑΔΑΜ:
22PROC011214618)  και  Αριθμό  Συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ:  167573,  υποβλήθηκαν  -εμπροθέσμως  και
συμφώνως με τα οριζόμενα στην διακήρυξη- μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ
αιτήματα οικονομικών φορέων για παροχή διευκρινίσεων  τα οποία αναφέρουν τα εξής:

 Το  υπ’ αριθμ. πρωτ. 39777/14-9-2022 έγγραφο:
“Κύριοι,
Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω ;
 Παραδόσεις υλικών
Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνονται σε χώρο ευκολά προσβάσιμο;
 Τρόπος πληρωμής.
θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας (άρθρο 5.2 του σχεδίου σύμβασης) ή έπειτα από
τμηματικές παραδόσεις μετά την εκάστοτε παραλαβή τμήματος της σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1
της Διακήρυξης ;
 Διάρκεια σύμβασης
Στο σημείο  1.3  γίνεται  αναφορά ως προς  την  διάρκεια  της  σύμβασης «Η διάρκεια της  σύμβασης
ορίζεται  ως την ημερομηνία λήξης των υπογεγραμμένων συμβάσεων της με αριθμό πρωτοκόλλου
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54288/9-12-2021 (ΑΔΑΜ 21PROC009835962) αρχικής διακήρυξης, ήτοι ως τις 17-8-2023» αυτή είναι η
τελική  ημερομηνία  ολοκλήρωσης  του  φυσικού  αντικειμένου  στο  σύνολο  των  ποσοτήτων  της
Διακήρυξης ή υπάρχει ενδεχόμενο παράτασης;”

 Το  υπ’ αριθμ. πρωτ. 40042/15-9-2022 έγγραφο:
“Όσον αφορά την διακ. Με συστημ, αρ. 167573 για την προμήθεια χαρτιού Α4 και Α3 θα θέλαμε
παρακαλώ  πολύ να  μας  ενημερώσετε  πού  θα  παραδίδεται  το  χαρτί  .  Επίσης  θα  θέλαμε  να μας
ενημερώσετε την ποσότητα της πρώτης παραγγελίας και γενικά πως θα κυλήσουν οι παραγγελίες.
Όπως καταλαβαίνεται ειδικά με το χαρτί Α4 ,  το οποίο έχει πάρει ραγδαία αύξηση, θα πρέπει να
είμαστε και εμείς συνεπείς απέναντί σας εάν είμαστε ανάδοχοι του έργου. Οι εισαγωγές λόγω του
πολέμου στην Ουκρανία και γενικά της όλης κατάστασης καθυστερούν αρκετά, οπότε παρακαλούμε
πολύ όπως μας παράσχετε σχετικές διευκρινίσεις. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.”

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1) ως προς τον τρόπο και τόπο παράδοσης των υλικών:

η παράδοση του εκτυπωτικού χαρτιού θα γίνει  σε  κτίριο  του Δήμου επί  της  οδού Ίωνος
Δραγούμη  στον 4ο όροφο, όπου υπάρχει πρόσβαση με ασανσέρ. Όσον αφορά την ποσότητα της
πρώτης παραγγελίας καθώς και  τις  υπόλοιπες,  το ένα τέταρτο (1/4)  της σύμβασης θα παραδοθεί
αρχικά και τα υπόλοιπα αντίστοιχα ανά δίμηνο.

2) ως προς τον τρόπο πληρωμής:

η  πληρωμή  θα  γίνεται  τμηματικά  έπειτα  από  αντίστοιχες  παραδόσεις,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 5.1.1 της Διακήρυξης ως την ολοκλήρωση της σύμβασης με την πραγματοποίηση του
100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

3) ως προς τη διάρκεια της σύμβασης:

η διάρκεια της σύμβασης είναι όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.
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