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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: Εκτυπώσεις εντύπων για την έκθεση «Η Συρία που αγάπησα»

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
ανακοινώνει ότι θα προβεί σε εκτυπώσεις εντύπων για την έκθεση ‘Η Συρία που αγάπησα’ µε τη διαδικασία
της συλλογής προσφορών και 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, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
επισυνάπτονται.

και το πρότυπο προσφοράς που

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης μουσειακών συλλογών. Προσφορές γίνονται
δεκτές μέχρι τις 3.5.2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα:12:00µ.µ, στη ∆/νση Αρχείων, Μουσείων και
Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά για εκτυπώσεις
εντύπων για την έκθεση «Η Συρία που αγάπησα», στη ∆/νση: Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, τηλ.
2421039644.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Εκτυπώσεις εντύπων για την έκθεση Η Συρία που αγάπησα»
που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 471,20 € µε Φ.Π.Α. Το κριτήριο για την κατακύρωση της
προμήθειας 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.
6. 6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται
Η κατακύρωση
Ν.4441/2016.

θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του N.4412/2016 και του

Η ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΙΓΛΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Έντυπο τρίπτυχο, 32 εκ.Π Χ 24 εκ.Υ (ανάπτυγμα), 16 εκ.Π Χ 24 εκ. Υ (κλειστό) τύπου παραθύρου
με αυτιά 8 εκ. (αριστερά – δεξιά και σώμα 16 εκ.). Χαρτί 250 γραμ. με πύκμαση. 4χρωμο δυο
όψεων. 1000 τεμάχια. Διατίθεται δείγμα.
2. Αφίσες, μέγεθος Α3. Τετράχρωμη εκτύπωση, Χαρτί 125 γραμ. velvet, 100 τεμάχια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η Δ/νση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου επιθυμεί να
εκτυπώσει έντυπα για την έκθεση «Η Συρία που αγάπησα» Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την
προμήθεια, όπως αναλυτικά αναφέρεται, ανέρχεται στο ποσό των 471.20 € συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και
όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει µε την
έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ
Δήμου Βόλου.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
α/α CPV

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Συνολική Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

Ποσότητα Τιμή Μονάδος

τεμ.
1

Εκτύπωση τρίπτυχου
εντύπου

1000

0,304

304

100

0,76

76

τεμ.
2
αφίσες

Ο Συντάξας
Γεώργιος Σουλακούδης

Η Προϊσταμένη
Αίγλη Δημόγλου

Σύνολο χωρίς
Φ.Π.Α.

380

ΦΠΑ 24%

91,20

Σύνολο με
Φ.Π.Α

471,20

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργιος

Βλιώρας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α CPV

1

Περιγραφή
Έντυπο
τρίπτυχο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Συνολική Δαπάνη χωρίς
ΦΠΑ

τεμ.
1000

αφίσες

τεμ.

2
100

Σύνολο χωρίς
Φ.Π.Α.
ΦΠΑ 24%
Σύνολο με Φ.Π.Α

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

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο Μουσείο της Πόλης (Φέρων 17) με ευθύνη του προμηθευτή.

Ο Προσφέρων
(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)

