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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                 Βόλος :  28/12/2017
                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. : 16877  / ΔΠ 3025 
Τάχ. Διεύθυνση : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ – ΚΑΡΑΜΠΑΝΤΖΑΚΗ   
Πληροφορίες    : ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ       
Τηλέφωνο         :    2421 0 82870
Fax                       :    2421 0 82830

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη:  Υπηρεσίες  ενοικίασης  οχήματος  για  τις  συναυλίες   με  το  
«Φορτηγό»  στους δρόμους  της  πόλης   από τις    2 / 1   έως   7 / 1 / 2018

Η Διεύθυνση  Πολιτισμού  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ   Δήμου Βόλου 
ανακοινώνει ότι θα προβεί για την πραγματοποίηση   ενοικίασης  οχήματος  για  
τις  συναυλίες   με  το  «Φορτηγό»  στους δρόμους  της  πόλης   από τις    2 / 1   
έως   7 / 1 / 2018   και    µε την διαδικασία της   συλλογής προσφορών,  καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα  
με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.) 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

     Προσφορές   γίνονται δεκτές μέχρι την  29/ 12/ 2017  &ώρα: 14:00 , στη 
∆/νση ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε  το έντυπο της 
υπηρεσίας   ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    στη ταχ.   δ/νση:     ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ–
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ,     Τ.Κ. 38446,        τηλ :2421082870       fax:2421082830 

               Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης, ανέρχεται στο ποσό των 1.240,00 €
(συμπερ ιλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι η χαμηλότερη  τιµή.



Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και
θα παραδοθεί στην Υπηρεσία. 

2.  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  η  προσφορά  είναι  σύμφωνη  µε  τις  τεχνικές
προδιαγραφές. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

4.  Προσφορά που παρουσιάζει  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από τους όρους και  τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται . 

5.  Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  των  τιμών  κρίνεται  ως
απαράδεκτη. 

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει  των διατάξεων του
N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

Η Προϊσταμένη                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  της 
Διεύθυνσης Πολιτισμού                                                                            του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ

ΔΗΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ

ΧΡΥΣΑ    ΔΡΑΝΤΑΚΗ                                                                             ΒΛΙΩΡΑΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ



(Σφραγίδα )                                                                                          (Έντυπο-Δαπανών ΕΔ1)

                                                                                         ΠΡΟΣ             
ΔΟΕΠΑΠ  ΔΗΠΕΘΕ

ΔΗΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α CPV Περιγραφή
Μονάδα

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

Συνολική Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

1 60183000-4 Υπηρεσίες  ενοικίασης  
οχήματος  

Υπηρεσία 1

Σύνολο
χωρίς

Φ.Π.Α.

ΦΠΑ 24%

Σύνολο με
Φ.Π.Α

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με    Φ.Π.Α.                 .                 

............................................................................................................................ΕΥΡΩ

 Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές. 

                                                            Ο Προσφέρων

(Υπογραφή – σφραγίδα)                                                                                                         


