Φλώρινα, 23-01-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νοµός Φλώρινας
∆ήµος Φλώρινας
∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης &
Α̟οχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.)
Τεχνική Υ̟ηρεσία
Σ̟ηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα
Τηλ. 2385024555 & 2385024606

Προς :

Ενδιαφερόµενους

Α.Π. 348
Θέµα: « Πρόσκληση υ̟οβολής ̟ροσφοράς για την ̟ροµήθεια Χαρτί εκτύ̟ωσης »
Η ∆.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 και την παρ. 3 του
άρθρου 330 του Ν. 4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε έγγραφες, σφραγισµένες
προσφορές για την προµήθεια χαρτί εκτύπωσης .
Η προµήθεια αφορά σε χαρτί εκτύπωσης , που θα καλύψει τις ανάγκες των Υπηρεσιών
της ∆.Ε.Υ.Α.Φ. , όπως αυτό περιγράφεται ανά είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης προµήθειας είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής.
Η ενδεικτική δαπάνη για την προµήθεια ανέρχεται στο ποσό 2.000,00 ευρώ µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό
προϋπολογισµό της ∆.Ε.Υ.Α.Φ. οικονοµικού έτους 2018 και ειδικότερα τον Κ.Α.
64.07.03.001.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Χαρτί εκτύπωσης MultiCopy, λευκό,
σύνθεση χηµικού πολτού 100%, όχι
ανακυκλωµένο, σε συσκευασία των 500
φύλλων, βάρους τουλάχιστον 80
gr/m2 ± 4 gr, πάχος 105µm

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

∆ΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

χωρίς Φ.Π.Α

συσκευασία

714

2,80

1.999,20 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η προσφορά υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της επιχείρησης σε σφραγισµένο φάκελο,
όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προµηθευτή και ο τίτλος της προµήθειας.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29-01-2018, ηµέρα
∆ευτέρα .

1.999,20 €
479,81 €
2.479,01 €

Τρό̟ος Κατάθεσης ̟ροσφορών .
Α) Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία, στο Πρωτόκολλο της ∆.Ε.Υ.Α.Φ.
Β) Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να φέρουν επί ποινή αποκλεισµού τα
παρακάτω :
- Την Οικονοµική Προσφορά.
- Τα παρακάτω δικαιολογητικά, προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων
αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016 :
- Απόσπασµα ποινικού µητρώου.
- Φορολογική ενηµερότητα
- Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα .
Φλώρινα, 23-01-2018
Για το Γραφείο Προµηθειών

Η Προϊσταµένη της Τεχνικής
Υ̟ηρεσίας

Νικόλαος Κεσίδης
Υ̟άλληλος Τ.Υ.

Λεβένα Κωτσο̟ούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτερική ∆ιανοµή :
o Οικονοµική Υ̟ηρεσία
o Γραφείο Προµηθειών
o Γραµµατεία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Γενική ∆/ντρια
Ερµιόνη Αβραµο̟ούλου – Ρόµ̟η
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νοµός Φλώρινας
∆ήµος Φλώρινας
∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης &
Α̟οχέτευσης Φλώρινας
(∆.Ε.Υ.Α.Φ.)
Τεχνική Υ̟ηρεσία
Σ̟ηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα
Τηλ. 2385024555 & 2385024606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
«Προµήθεια χαρτί εκτύ̟ωσης»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης …………………………………………..……………………………,
έδρα …………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο ………………….,
fax …………..

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Χαρτί εκτύπωσης MultiCopy, λευκό,
σύνθεση χηµικού πολτού 100%, όχι
ανακυκλωµένο, σε συσκευασία των 500
φύλλων, βάρους τουλάχιστον 80
gr/m2 ± 4 gr, πάχος 105µm

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕ

∆ΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΗΤΑ

ΕΥΡΩ

χωρίς Φ.Π.Α

συσκευασία

714

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

Φλώρινα , …../…./2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α)

