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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης καλεί με την παρούσα πρόσκληση τις επιχειρήσεις που έχουν ως
αντικείμενο την :
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανωτέρω κατηγορία, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις
υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ..
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να μας καταθέσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά στα
κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. Τέρμα 4Ης Οκτωβρίου Ξάνθη (Γραφείο 1), εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της παρούσας δηλαδή έως 15-03-2019 ημέρα Παρασκευή.
Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.
Προσφορά μπορούν να καταθέσουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την
εμπορία συναφών ειδών , γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο
επιμελητήριο.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 , παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας καταθέσετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του τελευταίου εξαμήνου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως :
1α)στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές ,1β)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο , καθώς και όλα τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα με ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα με ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς (άρθρο 80 παρ.2 του
Ν.4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο , αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό επιμελητήριο
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.500,00€ πλέον ΦΠΑ αναλυτικά για τα έντυπα
λογαριασμών 6.000,00€ και για τους φακέλους 4.500,00€.
Η προμήθεια θα βαρύνει τους ΚΑ 64.07.00.0000, 54.00.64.0023 του προϋπολογισμού έτους 2019.
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)και
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (παρ.3 άρθρο
350 Ν.4412/16 και ΚΥΑ 1191/2017).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

Σδρέβανος Μαρίνος

