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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. που διοργανώνει το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ 2017 από 1/10/2017 έως 15/10/2017,
ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΦΠΑ 24%, ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

έως 2

……………….. € / τεμ., με ΦΠΑ 24%

έως 1

……………….. € / τεμ., με ΦΠΑ 24%

έως 1

……………….. € / τεμ., με ΦΠΑ 24%

Banner από λευκό χοντρό μουσαμά με εκτύπωση
1

2

3

4

5
6

στη μία πλευρά, διαστάσεων 2,50 m * 3,00 m, με
την τοποθέτησή και αποξήλωσή τους στα μεγάλα
πλαίσια στην είσοδο της πόλης στον κόμβο
Ατσιποπούλου.
Banner από λευκό χοντρό μουσαμά με εκτύπωση
στη μία πλευρά, διαστάσεων 1,55 m * 6,30 m, με
την τοποθέτησή του και την αποξήλωσή του στο
Δημαρχείο.
Banner από λευκό χοντρό μουσαμά με εκτύπωση
στη μία πλευρά, διαστάσεων 2,00 m * 5,00 m, με
την τοποθέτησή του και την αποξήλωσή του στο
Δημαρχείο.
Banner από λευκό χοντρό μουσαμά με εκτύπωση
στη μία πλευρά διαφόρων διαστάσεων
με τοποθέτηση και αποξήλωση
(να δοθεί τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο)
Μηχανισμό εκθεσιακού σταντ / roll-up,
ενισχυμένο, διαστάσεων 0,8 μ * 2 μ.
Εκτύπωση για roll-up από πολυπροπυλένιο,
διαστάσεων 0,8 μ * 2 μ.

……………….. € / τ.μ., με ΦΠΑ 24%

έως 3

……………….. € / τεμ., με ΦΠΑ 24%

έως 3

……………….. € / τεμ., με ΦΠΑ 24%

Ο κλειστός φάκελος προσφοράς να συμπεριλαμβάνει τον παραπάνω πίνακα συμπληρωμένο.
Η επιλογή των συνεργαζόμενων αναδόχων θα γίνει σύμφωνα με την τελική οικονομικότερη τιμή του
κάθε είδους χωριστά.
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μέρος μόνο των παραπάνω.
Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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1.
2.
3.
4.

5.

Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης από το TAXISNET (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός
είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου).
Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (για υπογραφή σύμβασης ή
συμμετοχή σε δημοπρασία-διαγωνισμό).
Έγγραφα από τα οποία προκύπτει το ποιος/ποιοι είναι ο/οι νόμιμος/μοι εκπρόσωπος/ποι της
επιχείρησης, ή ο/οι Διαχειριστής/στές ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε..
Προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης
από τον προσωπικό τους ασφαλιστικό φορέα (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε
διαγωνισμό).
Ποινικό μητρώο του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης, του/των
Διαχειριστή/στών και σε περίπτωση Α.Ε. των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., Αρκαδίου 50,
ισόγειο, κτίριο «Το Χάνι του Παττακού», το αργότερο έως την Παρασκευή 15/9/2017 και ώρα 13:00.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα δε θα ληφθούν
υπ’ όψη.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.

Θεοπίστη Μπιρλιράκη

