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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος μας ως συντονιστής του προγράμματος ERASMUS+, με τίτλο “Michelangelo:
Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Arts” και κωδικό αριθμό: 2017-1-EL01-KA201-036177 », είναι
υπεύθυνος για την εκτύπωση του παραδοτέου « Οδηγός Καλών Πρακτικών Michelangelo »
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: : Εργασία Εκτύπωσης Οδηγού Καλών Πρακτικών “Michelangelo” (παραδοτέο του προγράμματος) και
αναμνηστικών μολυβιών και ημερολογίων με φωτογραφίες και το λογότυπο του προγράμματος, στο πλαίσιο του ERASMUS+, με τίτλο
“Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Arts” και κωδικό αριθμό: 2017-1-EL01KA201-036177
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 8/7/2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια υπηρεσίας – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Περιγραφή Αγαθού/ών

Εργασία Εκτύπωσης Οδηγού
1.

Καλών Πρακτικών
11 τεμάχια-βιβλία

CPVS

79800000-2

Α/Α

Ποσότητα/

Ενδεικτική

ημέρα

Τιμή μονάδος

2

116,27€

Ενδεικτικό
Κόστος χωρίς

Συνολικό
Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

232,54€

Ενδεικτικό
Κόστος

55,8096 €

288,35 €

(Βιβλίο) με φωτογραφίες
και λογότυπο του

79800000-2

Ετήσιου ημερολόγιου
2.

2

170,00€

340,00€

81,6€

421,60€

79800000-2

Εργασίας Εκτύπωσης

1

30,00€

30,00€

7,2€

37,2€

602,54 €

144,6096 €

747,15€

προγράμματος -20 τεμάχια
Εργασία εκτύπωσης ξύλινων
3.

μολυβιών με το λογότυπο
του προγράμματος, 100
τεμάχια

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς προμήθεια αγαθών, για την
σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω υπηρεσίας :
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

X

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Ελευσίνας ως συντονιστής του προγράμματος ERASMUS+, με τίτλο “Michelangelo: Ensuring School Success and
Reducing Early School Leaving through Fine Arts” και κωδικό αριθμό: 2017-1-EL01-KA201-036177 », είναι υπεύθυνος για την εκτύπωση
του παραδοτέου «Οδηγός Καλών Πρακτικών Michelangelo».


Εργασία Εκτύπωσης σε βιβλίο “Οδηγός Καλών Πρακτικών Michelangelo”, τεμάχια 11

ΒΙΒΛΙΟ
Δημιουργικό ΝΑΙ
Είδος Εκτύπωσης DIGITAL
Διάσταση 15,8Χ24
Χαρτί Σώμα 100 GR ΓΡΑΦΗΣ
Χαρτί Εξώφυλλο 300 GR VELVET
Εκτύπωση Σώμα 4ΧΡΩΜΙΑ 2 ΟΨΕΙΣ
Εκτύπωση Εξώφυλλο 4ΧΡΩΜΙΑ 1 ΟΨΗ
Φινίρισμα ΠΛΑΣΤ. 1 ΟΨΗ ΜΑΤ
Καλούπι-Κόψιμο
Βιβλιοδεσία ΚΟΛΛΗΤΟ
Άλλες Εργασίες
Επιπλέον, ο Δήμος Ελευσίνας θα διοργανώσει την τελική συνάντηση του προγράμματος στις 19 με 21 Σεπτεμβρίου 2019 και κρίνεται
αναγκαίο στο πλαίσιο αυτό να προσφέρει στους εταίρους του τα παρακάτω αναμνηστικά δώρα :



Εργασία Εκτύπωσης Ετήσιου ημερολόγιου με φωτογραφίες και λογότυπο του προγράμματος, τεμάχια 20

Δημιουργικό ΝΑΙ
Είδος Εκτύπωσης DIGITAL
Διάσταση 14,8 x 21 (A5)
Χαρτί Σώμα 80 GR ΓΡΑΦΗΣ
Χαρτί Εξώφυλλο 350 GR VELVET
Εκτύπωση Σώμα 4ΧΡΩΜΙΑ 2 ΟΨΕΙΣ
Εκτύπωση Εξώφυλλο 4ΧΡΩΜΙΑ 1 ΟΨΗ
Δοκίμια
Φινίρισμα ΠΛΑΣΤ. 1 ΟΨΗ ΜΑΤ, ΑΝΑΓΛΥΦΟ UV
Καλούπι-Κόψιμο
Βιβλιοδεσία ΚΟΛΛΗΤΟ
Άλλες Εργασίες


εργασία εκτύπωσης ξύλινων μολυβιών με το λογότυπο του προγράμματος, 100 τεμαχίων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

2

ημέρες

116,27€

232,54€

2

ημέρες

170,00€

340,00€

1

ημέρα

30,00€

30,00€

Εργασία Εκτύπωσης Οδηγού Καλών
Πρακτικών , 11 τεμάχια
(Βιβλίο)
Εργασία εκτύπωσης ετήσιου ημερολόγιου
(Βιβλίο) με φωτογραφίες και λογότυπο του
προγράμματος, 20 τεμάχια
Εργασία εκτύπωσης ξύλινων μολυβιών με
το λογότυπο του προγράμματος,100 τεμάχια

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

602,54€

ΦΠΑ 24%

144,6096€

ΔΑΠΑΝΗ

747,15 €
Η τιμή μονάδας

έχει ληφθεί ύστερα από έρευνα της αγοράς.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας δύναται να γίνει με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στα άρθρα 118 και 328
του Ν. 4412/2016.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η παρούσα μελέτη αφορά τη δαπάνη για την εργασία εκτύπωσης του παραδοτέου του προγράμματος
Πρακτικών

ERASMUS+, «Οδηγός Καλών

Michelangelo» σε 11 τεμάχια, την εργασία εκτύπωσης αναμνηστικών ημερολογίων με φωτογραφίες και το λογότυπό του

προγράμματος 20 τεμάχια, καθώς και 100 ξύλινων μολυβιών με το λογότυπο του προγράμματος, τα οποία και θα παραδοθούν στους εταίρους
στην τελική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ελευσίνα από τις 19/09/2019 έως 21/09/2019, στο

πλαίσιο του προγράμματος

ERASMUS+, με τίτλο “Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Arts” με κωδικό αριθμό:
2017-1-EL01-KA201-036177
Άρθρο 2ο -Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται:
Από τις διατάξεις του Nόμου 4412 και του εν ισχύ Ν. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
Άρθρο 3ο -Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής.
Άρθρο 4ο- Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες .
Άρθρο 5°- Τρόπος Πληρωμής
Σύμφωνα με τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5, «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών»,
άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα
τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση του. (π.χ ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ).

Άρθρο 6ο -Φόροι, τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της
διενέργειας της διαδικασίας . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 7ο -Παράδοση-Παραλαβή

Η παραλαβή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 06.09.2019 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται κάθε
φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 8ο -Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή προσφορά.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

