ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη, 10-03-2021
Αρ.Πρωτ.: 1265

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Διον. Σολωμού 24
Ταχ. Κώδικας : 68132
Τηλ. : 25510 – 2551029163
e-mail : promith-kim@deyaalex.gr
Πληροφορίες: Γιαννάκου Στυλιανή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,
έχουσα υπόψη:
Τον Ν.4412/2016 και ειδικά τα άρθρα73, 118 αυτού όπως ισχύει σήμερα,
Την ανάγκη για την προμήθεια των παρακάτω αναλυτικώς αναφερόμενων ειδών

αποστέλλει πρόσκληση
ώστε να υποβάλλετε εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση της παρούσης, ήτοι μέχρι
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. σε σφραγισμένο φάκελο ή
ηλεκτρονικό φάκελο με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email : promith-kim@deyaalex.gr για
την προμήθεια:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΙΛΙΑΔΑ

360

17,00 €

6.120,00 €

ΦΑΚΕΛΟΙ

ΧΙΛΙΑΔΑ

360

20,00 €

7.200,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ προ Φ.Π.Α. 24% ΔΑΠΑΝΗ

13.320,00 €

ΦΠΑ 24%

3.196,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ME ΦΠΑ 24%

16.516,80 €

Α/Α

Είδος

1
2.

υλικού

Προσφερόμενη
τιμή ανά χιλιάδα

Μερική Δαπάνη

Ο φάκελος που θα καταθέσετε ή το μήνυμα που θα αποστείλετε, θα περιλαμβάνει
οικονομική σας προσφορά, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
σφραγισμένη.
Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 73 §1,2 του Ν.4412/2016 θα πρέπει
προσκομίσετε/αποστείλετε, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνετε ότι δεν συντρέχει

την
και
να
στο

πρόσωπό σας κανένας από τους λόγους αποκλεισμού οικονομικού φορέα σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκομιστεί
από τους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα
ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους
νόμιμους εκπροσώπους του.
Επίσης φορολογική ενημερότητα της εταιρείας και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας
και για το απασχολούμενο σε αυτήν προσωπικό, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8
Ν.1599/1986 ) στην οποία θα δηλώνετε τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
ασφαλίζεται το προσωπικό σας.
Κριτήριο κατακύρωσης τίθεται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,
ανά είδος (Α,Β).
Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά είδος απορρίπτεται για το είδος αυτό ως
απαράδεκτη (αρ. 26 §4β Ν.4412/2016).
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται είτε συνολικά, είτε τμηματικά κατόπιν έγκαιρης
ενημέρωσης του προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Α. ΕΙΔΟΣ : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 360.000 τεμ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210Χ297 mm.
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ :Μία οριζόντια διάτρηση τύπου micro continuous στα 209 mm από την πάνω
Πλευρά
ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ : 100 gr/m²
ΧΡΩΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : Τέσσερα χρώματα (4) στη πρόσθια όψη και ένα (1) χρώμα στην πίσω όψη.
Όπως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
Β. ΕΙΔΟΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΚΕΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 360.000 τεμ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:114Χ230 mm
ΠΑΡΑΘΥΡΟ : ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45Χ105 χιλ. στην κάτω δεξιά πλευρά
ΚΑΠΑΚΙ ΦΑΚΕΛΟΥ : Για φακελωτική μηχανή (χαμόγελο).
ΚΟΛΛΕΣ :’Υγρανσης
ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ : 90gr/m2
Όπως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Συνημμένα υποδείγματα για κάθε είδος.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
POS

2

2

