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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την
προμήθεια prepaid φακέλων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου.
Οι προμήθειες σε prepaid φακέλους που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών
μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου είναι οι εξής:
ΛΕΥΚΑ στο μικρό μέγεθος 11,4 Χ 22,9 cm
Tα 1130 τμχ. Χ 0,80 κοστίζουν σύνολο 904 €
ΛΕΥΚΑ στο μέγεθος Α4 23,0Χ32,0cm
Tα 590 τμχ. Χ 2,85 κοστίζουν σύνολο 1.681,5 €
Φάκελο Α’ προτεραιότητας, Εσωτερικού με δυνατότητα ταχυδρόμησής του σε οποιοδήποτε
Γραμματοκιβώτιο ΕΛ.ΤΑ.
Δυνατότητα εκτύπωσης του λογοτύπου πάνω στον φάκελο.
Δε χρειάζεται να επικολληθεί γραμματόσημο γατί είναι προπληρωμένου τέλους
Χωρίς όριο βάρους
ΦΑΚΕΛΟΙ Easy Parcel Post
Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος και με έτοιμες συσκευασίες διάφορων τύπων και μεγεθών. Οι
συσκευασίες των δεμάτων Easy Parcel Post έχουν καθορισμένο ανώτατο βάρος και η επίδοση
είναι ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ με χρόνο επίδοσης στις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης.
Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης και δίνονται εκπτώσεις ανάλογα με το πλήθος
αγοράς των συσκευασιών.
Φάκελοι Easy Parcel Post folder X Small
102 τμχ Χ 3,30 και με έκπτωση 10% κοστίζουν 302,94 €
Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
Στην προσφορά που θα κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους να διευκρινίζεται εάν υπάρχει
πρόσθετη επιβάρυνση ΦΠΑ και να αναφέρεται το τελικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 2.888,44 €
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 10 /
4 / 2018
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, παρακαλούμε, μαζί με την

προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
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