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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία φύλαξης της εμποροπανήγυρης Μυστρά,
σύμφωνα με την τεχνική έ κθεση - περιγραφή .
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθ. Α 718/14-082019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανά ληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.
Κριτήριο θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καλεί
τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο
έως την
21 η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγε ιο).
Δεκτές θα γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η
οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Προσφορές που θα
υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν
παραλαμβάνονται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και μέσα να περιέχεται η οικονομική προσφορά και τα επιπλέον
συνοδευτικά δικαιολογητικά .
Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές .Ο ενδεικτικός προ ϋπολογισμός
της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 7.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΆ 24%. Η
κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.
Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Επιχειρηματικότητας
και Απασχόλησης του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ , κος Βρύνιος Ιωάννης
27313 -61126 και από το
Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Σπάρτης, , Τηλ: 273136118, αρμόδιος υπάλληλος
Γεώργιος Σμυρνιός .
Η οικονομική προσφορά , για την ανωτέρω υπηρεσία , που θα συνοδεύεται από :
1. Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένη) .
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για τον ιδιοκτήτη και για τους εργαζόμενους
που τυχόν απασχολεί.
4. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
5. Πιστοποιητικό καταχώρησης της επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
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