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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος μας συνδιοργανώνει εσπερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί
στις 13 Νοεμβρίου 2019. Συγκεκριμένα αφορά συνδιοργάνωση εσπερίδας με τον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου με θέμα τις πλημμύρες στην περιοχή για την οποία θα χρειαστεί ενοικίαση χώρου περίπου 100 ατόμων, με
εξοπλισμό και υποστήριξη παρουσιάσεων που περιλαμβάνει data projector,οθόνη προβολής και μικροφωνική
εγκατάσταση προκειμένου να υλοποιηθεί το παραπάνω πρόγραμμα.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την
εταιρεία σας και θα αποστέλλεται με διαβιβαστικό 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 : Διοργάνωση Συνεδρίων – Συναντήσεων –Διαλέξεων ( Συνδιοργάνωση εσπερίδας με τον
Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου με θέμα τις πλημμύρες στην περιοχή ).

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 11η / 11 / 2019 και συγκεκριμένα έως την 13:30μ.μ., σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .
Α. Περιγραφή των υπηρεσιών – Ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α

Περιγραφή
Υπηρεσιών

1

Υπηρεσίες
ξενοδοχείων σε
σχέση με
συναντήσεις και
συνέδρια

CPV’s

Ενδεικτικό Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Συνολικό
Ενδεικτικό Κόστος

€ 685,48

€ 164,52

€ 850,00

55120000-7

Σύνολο
€ 850,00
Κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Χ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενοικίαση χώρου περίπου 100 ατόμων, με εξοπλισμό και υποστήριξη παρουσιάσεων που περιλαμβάνει data projector,οθόνη
προβολής και μικροφωνική εγκατάσταση προκειμένου να υλοποιηθεί το παραπάνω πρόγραμμα.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα μελέτη αφορά Συνδιοργάνωση εσπερίδας με τον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου με θέμα τις
πλημμύρες στην περιοχή.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται:
Από τις διατάξεις του Νόμου 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 απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο.
Άρθρο 4ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορούν να επιβληθούν
ποινικές ρήτρες.
Άρθρο 5ο
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 .
Άρθρο 6ο
Παράδοση-Παραλαβή
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα είναι στις 13 Νοεμβρίου 2019 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται κάθε φορά με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 7ο
Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες προσφορές που παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.

Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

