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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΠΡΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας στα πλαίσια της αθλητικής – πολιτιστικής ευθύνης
συνδιοργανώνει με την Ομάδα βόλλεϋ Ελευσίνας «ΘΡΙΑΙΟ Α.Ο» με σύνθημα «Μπλοκ στη βία καρφί στο ρατσισμό» .
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω αθλητική – πολιτιστική εκδήλωση είναι απαραίτητη η έγκριση της δαπάνης
συνολικού ποσού 1.000 ευρώ με ΥΠΑ.
Οι αγώνες για τον ανωτέρω πολιτιστικό – αθλητικό λόγο θα πραγματοποιηθούν το άββατο 21 και την Κυριακή 22
Οκτωβρίου στο 2ο – 4ο Γυμνάσιο Ελευσίνας, τις ώρες 14:00 -23:00 και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση
των δημοτών στο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ρατσισμού και της βίας που μαστίζει τη σημερινή εποχή.
Θα γίνουν δέκα αγώνες με την συμμετοχή των ομάδων Κόριβος, Ευκλείδης, είριος, Μανδραϊκός , Θριάσιο.

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται
και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του
αποστολέα απαραιτήτως , με το θέμα της προσφοράς ( τίτλο ) και διαβιβαστικό στον εξωτερικό φάκελο αλλά και τα εξής
στοιχεία :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Σμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Φατζηδάκη 41
ΣΚ 19200 Ελευσίνα
Λήξη Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 16 / 10 / 2017 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική
περιγραφή που ακολουθεί :
ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
Ο Δήμος μας έχει ανάγκη από την προμήθεια των παρακάτω υλικών προκειμένου να διεξαχθεί με επιτυχία το διήμερο
τουρνουά βόλλεϋ που συνδιοργανώνεται με την ομάδα Βόλλεϋ Ελευσίνας «Θριάσιο Α.Ο»

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΚΟΣΟ

ΥΠΑ 24%

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

T-Shirt

€ 290,72

€ 69,78

360,50

Αναμνηστικά διπλώματα

€ 37,58

€

9,02

46,60

Μετάλλια

€ 90,96

€ 21,84

112,80

Πανό

€ 145,16

€ 34,84

180

Ιατροί

€ 129,03

€ 30,97

160

Εμφιαλωμένο Νερό

€ 112,90

€ 27,1

140

Σο κόστος περιλαμβάνει την εργασία της μεταφοράς, εγκατάστασης, τεχνική υποστήριξης,
και απεγκατάστασης.

ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα μελέτη αφορά την δαπάνη που αφορά την διενέργεια συνδιοργάνωσης διήμερου τουρνουά με την Ομάδα
Βόλλεϋ «Θριάσιο Α.Ο»
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
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 4ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν
ποινικές ρήτρες.
Άρθρο 5ο
Υόροι, τέλη κρατήσεις
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά
την ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας . Ο Υ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 6ο
Παράδοση-Παραλαβή
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα είναι την 21η & 22η/10 /2017 Οκτώβρη 2017 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που
ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου.
Άρθρο 7ο
υμφωνία 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.
Άρθρο 8ο
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: O οικονομικός φορέας με την κατάθεση της προσφοράς του θα δεσμεύεται ότι σε περίπτωση
που θα επιλεχθεί 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 ύμβουλο και τα μέλη του
Διοικητικού υμβουλίου.

Η Προϊσταμένη του Σμήματος Προμηθειών
τυλιανή Κοσκινίδη

