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ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. πρωτ. οικ : 19240
Tμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
Πληροφορίες: Γεωργιάδης Βασίλης
Τηλ. 2105537 236
Fax: 2105537 268
Email:prom@elefsina.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για εκτυπώσεις εντύπων - φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του
Δήμου ( Μπλοκ εντύπων για τα συνεργεία του Δήμου)
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 10/10/2017 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
KAE 10.6615.0001
Αρ. μελέτης :
41 /2017
(Προϋπολογισμός: €6.906,80 με ΦΠΑ)
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα προμήθεια αφορά στην κάλυψη των αναγκών των συνεργείων τόσο στη Δημοτική
Ενότητα Ελευσίνας όσο και Μαγούλας σε έντυπα και μπλοκ εντολών προμηθειών, δελτίων κίνησης
οχημάτων, καυσίμων κ.λ.π.
Αναλυτικότερα τα έντυπα θα είναι δίχρωμα με το λογότυπο του Δήμου Ελευσίνας 50 φύλλων, με
ξεχωριστή αρίθμηση ανά είδος. Το μέγεθος τους ορίζεται σε Α4 & Α3 αντίστοιχα (όπως τα δείγματα που θα
παραδοθούν)
Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

CPV

ΠΟΣΟΤ.

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος

Μπλοκ εντολών προμήθειας
καυσίμων

22820000-4

250

5.00

1.250

Μπλοκ εντολών αίτησης
προμήθειας

22820000-4

120

5.00

600

Μπλοκ εντολών προμήθειας
επιθεώρησης οχήματος και
προμήθειας υλικού

22820000-4

70

5.00

350

Μπλοκ πρακτικού επιτροπής
συντήρησης & επισκευής
αυτοκινήτων του Δήμου

22820000-4

70

5.00

350

Μπλοκ δελτίων κίνησης
οχημάτων

2282000-4

400

3.50

1.400

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ενδεικτικό
Κόστος χωρίς
ΦΠΑ

1

2

3

4

5

6

Μπλοκ ανάθεσης εργασιών
συντήρησης οχημάτων &
μηχανημάτων

2282000-4

100

5.00

500

Μπλοκ υπηρεσιακού
σημειώματος

2282000-4

400

2.80

1.120

7

ΦΠΑ 24%
Γενικό
ΣΥύνολο

5.570,00€
1.336,80€
6.906,80€

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο Προμήθειας
Η παρούσα προμήθεια αφορά στην κάλυψη των αναγκών των συνεργείων τόσο στη Δημοτική Ενότητα
Ελευσίνας όσο και Μαγούλας σε έντυπα και μπλοκ εντολών προμηθειών, δελτίων κίνησης οχημάτων,
καυσίμων κ.λ.π.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε €6.906,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο Δήμος θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) και
κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο
βάσει της τιμής (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16).
Άρθρο 2ο. Προϋποθέσεις - Απαιτούμενα δικαιολογητικά
O οικονομικός φορέας με την κατάθεση της προσφοράς του θα καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά :
1) την φορολογική ενημερότητα της εταιρείας,
2) τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας (για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που
υποχρεούται η εταιρεία) και
3) το ποινικό μητρώο αναλυτικά:
α) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τους
διαχειριστές τους ,
β) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Α.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τον Δ/νοντα Σύμβουλο και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .
γ) για όλες τις περιπτώσεις εταιρειών θα πρέπει να κατατεθεί και το πρόσφατο καταστατικό της
εταιρείας ή το ΓΕΜΗ κατά περίπτωση όπου θα φαίνονται με ευκρίνεια τα μέλη του ΔΣ μιας εταιρείας
( στην περίπτωση που το καταστατικό είναι παλιό θα κατατεθεί υποχρεωτικά το ΓΕΜΗ ).
Άρθρο 3ο. Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τα αγαθά που δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές
προδιαγραφές.
Άρθρο 4ο. Αναθεώρηση τιμών (ή/και ποσοτήτων)
Οι τιμές μονάδας και οι ποσότητες ανά είδος του συμβατικού προϋπολογισμού δεν δύναται να
αυξομειωθούν.
Άρθρο 5ο. Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά μέχρι την λήξη της σύμβασης.
Άρθρο 6ο. Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι και κρατήσεις.
Άρθρο 7ο. Ισχύουσες Διατάξεις
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
β) τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, και
γ) την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/2007.
Άρθρο 8ο. Προθεσμία - Χρόνος παράδοσης
Η προμήθεια των αγαθών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός (6) μηνών από την ανάθεση της
προμήθειας.
H Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

