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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
∆απάνη:
εξωτερικής

Προµήθεια σκληρού ξύλου θαλάσσης για την επένδυση της
εξέδρας στο Θερινό ∆ηµοτικό Θέατρο Βόλου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ επιθυμεί την προμήθεια
σκληρού ξύλου θαλάσσης για την επένδυση στο άνω μέρος της εξωτερικής
εξέδρας επιφάνειας 45 τμ µε την 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 και τον προϋπολογισµό της µελέτης που επισυνάπτεται.

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι την __22/05/2017 ηµέρα ∆ευτέρα ώρα:11:00µ.µ,
στη ∆/νση ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.-ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου µε την ένδειξη
:Προµήθεια σκληρού ξύλου θαλάσσης για την επένδυση της εξωτερικής
εξέδρας στο Θερινό ∆ηµοτικό Θέατρο Βόλου στη ταχ. δ/νση: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ–
ΚΑΡΑΜΠΑΝΤΖΑΚΗ,Τ.Κ. 38445 τηλ :2421082870
fax:2421082830
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης Προµήθειας , ανέρχεται στο
ποσό των (2.728,00 ) (συµπεριλαµβανοµένου 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.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική
ενηµερότητα και απόσπασµα ποινικού µητρώου.
Η κατακύρωση της ∆απάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του
N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΣΣΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

(Ένυπο-∆απανών Ε∆1)

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΑΠΑΝΗ
∆απάνη: Προµήθεια σκληρού ξύλου θαλάσσης για την επένδυση της
εξωτερικής

εξέδρας στο Θερινό

∆ηµοτικό Θέατρο Βόλου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ επιθυμεί την προμήθεια σκληρού
ξύλου θαλάσσης για την επένδυση στο άνω μέρος της εξωτερικής εξέδρας
επιφάνειας 45 τμ , για το Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου σύμφωνα με τις εξής
τεχνικές προδιαγραφές :
•

Ξύλο θαλάσσης 21 χιλιοστών , ρώσικης προέλευσης 35τμχ
διαστάσεων : 2,5 x 1,20μ

Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για την προμήθεια σκληρού ξύλου
θαλάσσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των : Δύο
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (2.728,00 €)
συμπεριλαμβανομένου 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.
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Ο συντάξας Υπάλληλος

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΑΣΣΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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2.728,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ένυπο-∆απανών Ε∆1)
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
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Βαφές , βερνίκια
και μαστίχες
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Τετρ.
1.100
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χωρίς
Φ.Π.Α.
ΦΠΑ 24%
Σύνολο µε
Φ.Π.Α

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. : ….............................................................ΕΥΡΩ
Τα υπό προμήθεια ειδή θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο χώρο της εκδήλωσης με ευθύνη του
προμηθευτή.
Ο Προσφέρων
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