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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας έχει ανάγκη ο Δήμος μας έχει την ανάγκη προμήθειας σημαιών
οι οποίες είναι απαραίτητες για την διακόσμηση των κτιρίων και τον οδών του Δήμου Ελευσίνας . Αναλυτικά οι προμήθειες
που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής :
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 και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα: «Προμήθεια ειδών Σημαιοστολισμού».
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 9/7/2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που
ακολουθεί .
Α/Α

Ενδεικτικό
κόστος

Ενδεικτικό

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

CPV

ΠΟΣΟΤ.

χωρίς ΦΠΑ

Κόστος με ΦΠΑ

Σημαίες διαφόρων διαστάσεων

35821000-5

242

4.007,00 €

4.968,68 €

1

Κ.Α. 10.6691.0001

Α.Μ. 87/2019
Προμήθεια ειδών Σημαιοστολισμού
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρθρο1° : Αντικείμενο προμήθειας
Η μελέτη αυτή αφορά στην

Προμήθεια ειδών Σημαιοστολισμού από τον προϋπολογισμό του έτους 2019 οι οποίες είναι

απαραίτητες για την διακόσμηση των κτιρίων και των οδών του Δήμου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣ.

Ελευσίνας. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει :

Τ/Μ

ΑΞΙΑ

ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1,20 Χ 2

67

12

804,00 €

ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1,5Χ2,5

56

18

1.008,00 €

ΣΗΜΑΙΑ

ΔΗΜΟΥ 1.20 X 2

20

25

500,00 €

ΣΗΜΑΙΑ

ΔΗΜΟΥ

30

25

750,00 €

ΣΗΜΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 1,20 Χ 2

20

12

240,00 €

ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1,20Χ2

40

12

480,00 €

ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 3 Χ 2

9

25

225,00 €

1,5Χ2,5

ΣΥΝΟΛΟ

4.007,00 €

ΦΠΑ 24%

961,68 €

ΓΕΝ. ΣΥΝ

4.968,68 €

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 4.968,68 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ .
Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις.
H προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
β) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
γ) την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.
δ) Το άρθρο 203 του Ν. 4555/18
Άρθρο 3°: Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 4.968,68 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση .
Άρθρο 4°: Σύμβαση
Η σύμβαση θα ισχύει για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου . Ο Ανάδοχος της προμήθειας
μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της συμβάσεως
μετά από πρόσκληση που θα του αποσταλεί .
Άρθρο 5° Τροποποίηση Σύμβασης
Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/18 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως
πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ,
πλέον Φ.Π.Α ( ήτοι 148.800 ευρώ με ΦΠΑ ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 6°: Παράδοση Παραγγελιών - Πληρωμή Αναδόχου - Τρόπος Πληρωμής
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το τμήμα της προμήθειας όπως θα ορίζεται με ειδική εντολή εντός τριών (3) ημερών.
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 εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ σύμφωνα με τις
παραδόσεις .

Η προθεσμία εξόφλησης τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα
νόμιμα δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την εξόφλησή του (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα
κ.λ.π.)
Άρθρο 7°: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Οανάδοχοςυπόκειταισεόλουςτουςβάσειτωνκειμένωνδιατάξεις,φόρους,τέλη και κρατήσεις που
Ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού , πλην του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 8°: Πλημμελής κατασκευή.
Εφόσον η ποιότητα των υλικών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζονται ελαττώματα ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 9ο : 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.) από τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο στην παρ. 9 του
άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία είναι υπόχρεος (
Εάν δεν ασφαλίζεται προσωπικό να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση πως δεν ασφαλίζεται προσωπικό. Αν όμως ασφαλίζεται
προσωπικό να κατατεθεί και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του διαχειριστή / εκπροσώπου της εταιρείας ( εφόσον
πρόκειται για εταιρεία )
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.)
Ελευσίνα: 3/7/2019

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κοσκινίδη Στυλιανή

