ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2132030665 FAX: 2132030630
email:triantafyllidou@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 22/11/2018
Αρ. Πρωτ.: 40478
ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: “Προμήθεια πέντε (5) αναλογιών ομιλητών (Podium), με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών του Δήμου Διονύσου”
CPV:9150000-8 “Διάφορα Έπιπλα και Εξοπλισμός”
18REQ003338981
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 4516/40185/20-11-2018(ΑΔΑ:78ΞΛΩ93-4Ψ0) Απόφαση
του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας «πέντε (5)
αναλογιών ομιλητών (Podium), τα οποία θα διατεθούν αντίστοιχα σε κάθε ΠΠΚ», και την 382/2018
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την
Προμήθεια Αναλογίων Ομιλητών/ Συνεδρίων (Podium)», ο Δήμος θα προχωρήσει, με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση και τη σύναψη
σύμβασης για την προμήθεια“πέντε (5) αναλογιών ομιλητών (Podium)”, με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με την 24/2018 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε
από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου
Διονύσου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Διονύσου πρόκειται να προμηθευτεί πέντε (5) αναλόγια ομιλητών (Podium), τα οποία θα
διατεθούν αντίστοιχα σε κάθε ΠΠΚ. Του Δήμου Διονύσου και θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των
μουσικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια Αναλογίων Ομιλητών/ Συνεδρίων (Podium)
CPV: 39150000-8 “Διάφορα Έπιπλα και Εξοπλισμός”
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (PODIUM)
Τεμάχια:
5
Plexiglass διαφανές και PVC σε
Υλικό:
χρώμα γκρι ανοιχτό
Επιθυμητές Διαστάσεις
56 x 42 x 125cm
Αναλογίου:
Σχεδιαστικές Προδια- Κάθε αναλόγιο θα φέρει χαραγγραφές:
μένο ψηφιακά το Λογότυπο του
Δήμου Διονύσου στην πρόσοψη.
- Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες
να είναι στρογγυλεμένες, ώστε
να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.
- Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη
για υποδοχή μικροφώνου τύπου
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Επιθυμητές Διαστάσεις
Λογοτύπου:

goosnek.
Φωτισμός LED προς διευκόλυνση
του ομιλητή (προαιρετικά).

25 x 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 2.500,00 € συμπ. ΦΠΑ

Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (PODIUM)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΑΞΙΑ (€)

ΤΕΜΧ

5

403,226

2.016,13 €

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο (συμπ.
ΦΠΑ)

2.016,13 €
483,87 €

2.500,00 €

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
εντολών πληρωμής.
Ολογράφως: δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η παράδοση θα γίνει εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης.
Θα παραδοθεί από ένα αναλόγιο σε κάθε ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου, ήτοι στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου,
Δροσιάς, Διονύσου και Άνοιξης αντίστοιχα.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Η παράδοση θα γίνει εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης.
2. Θα παραδοθεί από ένα αναλόγιο σε κάθε ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου, ήτοι στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου,
Κρυονερίου, Δροσιάς, Διονύσου και Άνοιξης αντίστοιχα.
3. Όλα τα είδη πρέπει να παραδοθούν στις αρχικές τους συσκευασίες έτοιμα για χρήση.
4. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων, τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας.
5. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση των ειδών, μετά την έκδοση και την προσκόμιση ισόποσου τιμολογίου, κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Διονύσου και αφού συνταχθούν και υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.
Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση των αναγκαίων
δικαιολογητικών και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο
φάκελλο, έως τις 30/11/2018 και μέχρι ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου
Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 &
96 του Ν.4412/2016 )
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να
δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός
φορέας
 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
 Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
2

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό είδος των εργασιών τους-το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το
αντικείμενο της πρόσκλησης . Η μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του
συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
3. Τεχνική προσφορά
4. Οικονομική προσφορά.
Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κατά τη διαδικασία υπογραφής τη Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη ανταπόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του
ν.4412/2016
Συνημμένα:
1. Η 382/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της τεχνικής
περιγραφής για την Προμήθεια Αναλογίων Ομιλητών/ Συνεδρίων (Podium)»Η

2. Η 4404/39209/12-11-2018 (ΑΔΑ:6ΓΔΚΩ93-ΑΥΤ) Απόφαση του Δημάρχου
Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η«Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρικών πιάνων που θα
χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των μουσικών πολιτιστικών εκδηλώσεων»
3. Η 24/2018 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος
Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: 24/2018

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΊΩΝ ΟΜΙΛΗΤΏΝ/ΣΥΝΕΔΡΊΩΝ (PODIUM)

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.500,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.7135.0017 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
Στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας
2.
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
3.
Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)
4.
Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)
5.
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άνοιξη, 04/07/2018

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΊΩΝ ΟΜΙΛΗΤΏΝ/ΣΥΝΕΔΡΊΩΝ (PODIUM)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προμήθεια
(Podium)

Αναλογίων

Ομιλητών/

Συνεδρίων

Απευθείας ανάθεση
2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κωδικοί:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

CPV: 39150000-8 “Διάφορα Έπιπλα και Εξοπλισμός”
ΑΔΑΜ: 18REQ003338981

Κ.Α.: 15.7135.0017

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος
εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε
τυχούσα νόμιμη κράτηση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Δήμος Διονύσου διαθέτει πέντε σε αριθμό Πολιτιστικά Κέντρα, στα οποία διοργανώνονται ποιοτικά κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αρκετές οι φορές που πραγματοποιούνται συνέδρια, ομιλίες, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων υπάρχει η ανάγκη χρήσης αναλογίων ομιλητών (Podium).
Για την καλύτερη οργάνωση και εξοπλισμό των Πνευματικών Πολιτιστικών Κέντρων του Δήμου μας, χρειάζεται η προμήθεια πέντε (5) αναλογιών ομιλητών (Podium), τα οποία θα διατεθούν αντίστοιχα σε κάθε ΠΠΚ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια Αναλογίων Ομιλητών/ Συνεδρίων (Podium)
CPV: 39150000-8 “Διάφορα Έπιπλα και Εξοπλισμός”
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (PODIUM)
Τεμάχια:
5
Plexiglass διαφανές και PVC σε χρώμα
Υλικό:
γκρι ανοιχτό
Επιθυμητές Διαστάσεις
56 x 42 x 125cm
Αναλογίου:
- Κάθε αναλόγιο θα φέρει χαραγμένο ψηφιακά το Λογότυπο του
Δήμου Διονύσου στην πρόσοψη.
- Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες
να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να
Σχεδιαστικές Προδιαμην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.
γραφές:
- Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη
για υποδοχή μικροφώνου τύπου
goosnek.
- Φωτισμός LED προς διευκόλυνση
του ομιλητή (προαιρετικά).
Επιθυμητές Διαστάσεις
25 x 25
Λογοτύπου:

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η παράδοση θα γίνει εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης.
Θα παραδοθεί από ένα αναλόγιο σε κάθε ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου, ήτοι στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου, Δροσιάς, Διονύσου και Άνοιξης αντίστοιχα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 2.500,00 € συμπ. ΦΠΑ
Α/Α

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (PODIUM)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΑΞΙΑ (€)

ΤΕΜΧ

5

403,226

2.016,13 €

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο (συμπ.
ΦΠΑ)

2.016,13 €
483,87 €

2.500,00 €

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
εντολών πληρωμής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Η παράδοση θα γίνει εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης.
Θα παραδοθεί από ένα αναλόγιο σε κάθε ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου, ήτοι στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου,
Κρυονερίου, Δροσιάς, Διονύσου και Άνοιξης αντίστοιχα.
Όλα τα είδη πρέπει να παραδοθούν στις αρχικές τους συσκευασίες έτοιμα για χρήση.
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας.
Η προμήθεια δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 περί πτ. 31 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016).
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση των ειδών, μετά την έκδοση και την προσκόμιση
ισόποσου τιμολογίου, κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Διονύσου και αφού
συνταχθούν και υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύου σες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια.

Άνοιξη, 04/07/2018

Η ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (PODIUM)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΧ

5

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΑΞΙΑ (€)
€

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο (συμπ.
ΦΠΑ)

€
€
€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
………………………………….., ………. €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
………………………………………………………….., ……… ΕΥΡΩ.

………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα
δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια
Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η
σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν.
4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες
περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης
της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της
Εταιρείας στη συγκεκριμένη διαδικασία.
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή
Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι
έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του,
η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις
μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού
οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο
αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές
που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
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