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3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς κάθε ενδιαφερόμενο
Με την παρούσα πρόσκληση , σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα Διοικητικού συνέταξε μελέτη για την
Προμήθεια ειδών Σημαιοστολισμού . Η πρόσκληση αυτή είχε σταλεί σε ενδιαφερόμενους αλλά
έγινε ανάκληση της απόφασης λόγω του ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατόρθωσαν να συλλέξουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και έτσι την υποβάλουμε ξανά .
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται
και σφραγίζεται και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος
του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως , με το θέμα της προσφοράς ( τίτλο ) αλλά και τα
εξής στοιχεία :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Λήξη Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 23η / 10 / 2017 και ώρα 14.00 στο πρωτόκολλο
του Δήμου μας σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρ. Μελέτης 61/2017
Προμήθεια ειδών Σημαιοστολισμού
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της μελέτης
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια σημαιών.
Τα υλικά αυτά είναι απαραίτητα για την διακόσμηση των Κτιρίων και των οδών του Δήμου
Ελευσίνας.
Η Προμήθεια αναλυτικά περιλαμβάνει :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΗΜΑΙΕΣ
ΣΗΜΑΙΕΣ
ΣΗΜΑΙΕΣ
ΣΗΜΑΙΕΣ
ΣΗΜΑΙΕΣ

ΠΟΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 1,20 Χ 2,00
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 1,50 Χ 2,50
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 2,00 Χ 3,00
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 1,20 Χ 2,00
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 1,20 Χ 2,50

105
45
25
25
25

T/M

ΑΞΙΑ

12,00 €
15,00 €
25,00 €
30,00 €
12,00 €
ΣΥΝ
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

1.260,00
675,00
625,00
750,00
300,00

€
€
€
€
€

3.610,00
866,4
4.476,40

Η προμήθεια θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις που θα αναφερθούν
παρακάτω .
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της
τιμής ( χαμηλότερη τιμή ) (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16).
Οι ποσότητες ανά είδος μπορούν να αυξομειώνονται / τροποποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας χωρίς η συνολική αξία των ειδών να ξεπεράσει το ποσό του συμφωνητικού.
Άρθρο 2ο Διατάξεις

H ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις εξής διατάξεις:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Άρθρο 3ο
Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού προϋπολογισμού είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.
Άρθρο 4ο
Παράδοση Παραγγελιών - Πληρωμή Αναδόχου
Ο μειοδότης υποχρεούται να παραδίδει το τμήμα της προμήθειας όπως θα ορίζεται με ειδική εντολή
από το τμήμα προμηθειών του Δήμου μας, εντός τριών (3) ημερών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά.
Άρθρο 5ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι και κρατήσεις καθώς και όλα τα πάσης φύσεως λοιπά
έξοδα στα οποία τυχόν προβαίνει ο ανάδοχος κατά την πραγματοποίηση των προμηθειών που του
ανατέθηκαν .
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται και κάθε απαιτούμενη μεταφορά των υλικών .
Άρθρο 6ο
Χρόνος Σύμβασης
Η σύμβαση θα ισχύει γ ι α ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων
οργάνων και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στον προϋπολογισμό.
Επίσης στην περίπτωση απορρόφησης του προϋπολογισμού πριν την λήξη της σύμβασης, δύναται να
συντελείται η λήξη αυτής με ενέργειες της υπηρεσίας επειδή δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο.
Άρθρο 7ο
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με
την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. το καταστατικό της εταιρείας ( ή ΓΕΜΗ κατά περίπτωση όπου θα φαίνονται με ευκρίνεια τα μέλη του
ΔΣ μίας εταιρείας )

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Στυλιανή Κοσκινίδη

