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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την βιβλιοδεσία των απομαγνητοφωνημένων
πρακτικών έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με την από 30-04-2019
συνημμένη τεχνική έκθεση , ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου

έως

446,40 €

Φ.Π.Α

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά (κλειστή) μέχρι την Παρασκευή
17-05-2019
Η

προσφορά

και ώρα 13:00
κατατίθενται

στο Τμήμα

Γραμματείας και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας

,(Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο – κεντρική πλατεία Πύργου). Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο στον οποίο αναγράφονται ,

η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ο τίτλος της υπηρεσίας

(ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ ) για την οποία υποβάλλεται η προσφορά και τα στοιχεία
του οικονομικού φορέα.

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά

για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων , δεδομένου ότι η αξία της
ανάθεσης είναι κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) χωρίς Φ.Π.Α ,
(άρθρο 73 παρ. 6 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 του
Ν. 4497/2017 άρθρο 80 παρ. 11 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του
άρθρου 107 του Ν. 4497/2017) .
.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ

Συν. Τεχνική έκθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την βιβλιοδεσία των πρακτικών του Δημοτικού
Συμβουλίου, έτους 2018.
Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα εκ του
νόμου προβλεπόμενα, υπογεγραμμένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους στο τέλος κάθε
έτους, τοποθετούνται με ημερολογιακή σειρά και βιβλιοδετούνται (άρθρο 97 παρ. 2 του
Ν.3463/2006).
Η βιβλιοδεσία θα γίνει ως εξής:
-

Έως έξι (6) περίπου πανόδετοι τόμοι, ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριάσεων και τον
όγκο των απομαγνητοφωνημένων σελίδων (από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο) και
Έως έξι (6) αντίγραφα με δερματόδετο εξώφυλλο.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται ως εξής:
Για τους πανόδετους τόμους 25,00 € άνευ Φ.Π.Α. ο τόμος, ήτοι συνολικό ποσό 150,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Για τους δερματόδετους τόμους 35,00 άνευ Φ.Π.Α. ο τόμος, ήτοι συνολικό ποσό 210,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Συνολικής δαπάνης ποσού 446,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6615.01 με τίτλο: « Βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικού
Συμβουλίου έτους 2018 -2019 (συν)», του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους
2019.
Η συντάξασα
Παναγιώτα Λιβέρη

