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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
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.: 90/2017
ΚΑΕ 00.6453
Λοιπές Συνδρομές- Συνδρομές Internet
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά συνδρομή σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων ( νομική βάση
δεδομένων ) για ένα έτος.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται επικεντρώνονται στην ηλεκτρονική νομική πληροφόρηση καλύπτοντας την
εθνική νομοθεσία , νομολογία & την ευρωπαϊκή.
Επιθυμητή θα είναι η κάλυψη για το δευτερογενές δίκαιο και ερμηνευτικών κειμένων (πχ. Αποφάσεις
διοικήσεων οργανισμών, εγκυκλίους, γνωμοδοτήσεις διαφόρων υπουργείων κ.λ.π.). Τέλος θα πρέπει να
παρέχεται τεχνική βοήθεια στις υπηρεσίες του Δήμου, στην αναζήτηση κειμένων και λοιπών πληροφοριών.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. 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.
Η τιμή της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.150,00€ συν φπα 24% ήτοι 1.426,00€ και δεν
αναπροσαρμόζεται ή αλλάζει κατά τη διάρκεια του έτους.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ με την έκδοση των νομίμων παραστατικών και ενταλμάτων
πληρωμής.
Η ανάθεση θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (
παρ. 2 ,άρθρ. 86 του Ν. 4412/2016 )
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

