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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΗΜ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος μας έχει ανάγκη την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής
πληροφόρησης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και
σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο
εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά και τα εξής :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης .
Λήξη Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 25/9/2017 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρ. Μελ.: 88/2017
ΚΑΕ 00.6451
Λοιπές Συνδρομές- Συνδρομές Internet
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την Ετήσια Συνδρομή στην Τοπική
Ημερήσια Εφημερίδα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ηλεκτρονική και έντυπη Μορφή .
Η ετήσια συνδρομή για το 2017-2018 θα δώσει στις Υπηρεσίες του Δήμου την πρόσβαση μέσω διαδικτύου
και Εντύπως στην Πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στην Περιφέρεια καθώς και στις Προκηρύξεις
διαγωνισμών και πάσης φύσεως ανακοινώσεις για το 2017.
Η
προϋπολογισθείσα
δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 00.6451 που αφορά σε Συνδρομές σε
εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα και ανέρχεται στο ποσό των 1.240,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την Ετήσια Συνδρομή Ηλεκτρονικής και φυσικής έκδοσης
εφημερίδας ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Η
προϋπολογισθείσα
δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 00.6451 που αφορά σε Συνδρομές σε
εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα και ανέρχεται στο ποσό των 1.240,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική δαπάνη αναλύεται ως εξής:

Α/Α

Περιγραφή
Αγαθού/ών

1

Ετήσια
Συνδρομή
Ηλεκτρονικής
και φυσικής
έκδοσης
εφημερίδας
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενδεικτικό Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

200,00€

ποσότητα

5 εφημερίδες
καθημερινά
στις υπηρεσίες
του Δήμου

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ

1.000,00€

1.000,00€

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

240,00€

1.240,0€

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1° : Αντικείμενο προμήθειας.
Η μελέτη αυτή αφορά Ετήσια Συνδρομή Ηλεκτρονικής και φυσικής έκδοσης εφημερίδας
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις.
Η Ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με:
1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών»
2. Τον Ν. 3463/06 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»
3. Τον. Ν. 3852/2010 «Ενιαία Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης
Άρθρο 3° : Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας.
Η
προϋπολογισθείσα
δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 00.6451 που αφορά σε Συνδρομές σε
εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα και ανέρχεται στο ποσό των 1.240,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανάθεση όπως ορίζεται στο Ν. 4412/2016.
Άρθρο 4° : Χρόνος παράδοσης.
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι καθημερινός και εντός ενός έτους .
Άρθρο 5° : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεις, φόρους, τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν .
Άρθρο 6°: Τρόπος πληρωμής.
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των
ΟΤΑ .
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: O οικονομικός φορέας με την κατάθεση της προσφοράς του θα καταθέσει
στο στάδιο ανάθεσης 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.
4)Το Καταστατικό της εταιρίας ( η ΓΕΜΗ κατά περίπτωση όπου θα φαίνονται με ευκρίνεια τα μέλη του Δ.Σ.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Στυλιανή Κοσκινίδη

