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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας έχει ανάγκη την παραγωγή έγχρωμων φωτοτυπικών αντιγράφων
που έχουν ανάγκη διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και ειδικών σχεδίων της τεχνικής υπηρεσίας που δεν μπορούν να παραχθούν
από τα φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου μας λόγω του ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα μηχανήματα .

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
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200
Ελευσίνα
Υποβολή προσφοράς με θέμα « Φωτοτυπίες και λοιπές αναπαραγωγές εγγράφων »

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 12/12/2019 λόγω του κατεπείγοντος , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α

1.

Περιγραφή

CPV

Φωτοαντιγρα
φικές
υπηρεσίες

79521000-2

Ποσότητα

ως μελέτη

Τιμή μονάδος

ως μελέτη

Κόστος

Φ.Π.Α.

326,95€ 78,47€

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

405,42€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άρθρο 1 - Αντικείμενο
Η παρούσα μελέτη αφορά την παραγωγή έγχρωμων φωτοτυπικών αντιγράφων που έχουν ανάγκη διάφορες υπηρεσίες του Δήμου
και ειδικών σχεδίων της τεχνικής υπηρεσίας που δεν μπορούν να παραχθούν από τα φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου μας
λόγω του ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα μηχανήματα
Ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α
1
2
3
4
5

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Φ/Α ΕΓΧΡΩΜΗ Α4

μονάδα
μέτρησης
τμχ

405

0,26 €

105,30 €

Φ/Α ΕΓΧΡΩΜΗ Α3

τμχ

85

0,61 €

51,85 €

Φ/Α ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΟ

M

50

1,50 €

75,00 €

Φ/Α ΣΧΕΔΙΟΥ Α1

M

40

1,20 €

48,00 €

Φ/Α ΣΧΕΔΙΟΥ Α2

Μ

52

0,90 €

46,80 €

ΠΕεριγραφή

AΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Αξία

326,95€
78,47€
405,42€

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει σε 405,42€
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής ( χαμηλότερη τιμή
) (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16).

Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις
1)
2)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)
Τις διατάξεις 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.
Άρθρο 3 - Πληρωμή / Αναθεώρηση τιμών

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο 100% των τμηματικά προσκομιζόμενων
τιμολογίων – νόμιμων παραστατικών, και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την πρόοδο των υπηρεσιών φύλαξης, αφού γίνουν και όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι τιμές μετά την ανάθεση της προμήθειας είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Άρθρο 4 - Σύμβαση / Χρόνος εκτέλεσης
Η σύμβαση θα ισχύει γ ι α ( 6 ) μήνες με δικαίωμα παράτασης μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον
υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο. Σε περίπτωση που θα λήξει το ποσό της ανάθεσης θα λήγει αυτοδίκαια και η σύμβαση χωρίς να
χρειάζεται κάποια απόφαση αρμόδιου οργάνου.
Επίσης στην περίπτωση απορρόφησης του προϋπολογισμού πριν την λήξη της σύμβασης, δύναται να συντελείται η λήξη αυτής με
ενέργειες της υπηρεσίας επειδή δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο.

Άρθρο 5- Προθεσμία παράδοσης της προμήθειας
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας .
Άρθρο 6 – Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, κατόπιν
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, από την παράδοση της προμήθειας.
Άρθρο 7 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα
της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

