ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ:2132022088-2107
FAX:2132022106

Πειραιάς 16-11-16
Αρ. Πρωτ 10780

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ανάθεση εργασίας δερµατόδετης βιβλιοδεσίας αποφάσεων ∆.Σ
Ο ∆ήµος Πειραιά ενδιαφέρεται για την ανάθεση εργασίας που αφορά στην δερµατόδετη
βιβλιοδέτηση των πρωτότυπων αποφάσεων και πρακτικών
των συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ετών 2011,2012,2013 & 2014 σύµφωνα µε την παρακάτω Τεχνική
Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα αφορά στην ανάθεση εργασίας βιβλιοδεσίας περίπου 40 βιβλίων,
Αποφάσεων & Πρακτικών του ∆ηµ. Συµβουλίου ετών 2011, 2012, 2013 & 2014.
Η βιβλιοδεσία πρέπει να είναι στέρεη και επιµεληµένη από τεχνική καλλιτεχνική
άποψη και µε άριστα υλικά ως εξής :
1.Το ράψιµο του κάθε βιβλίου να γίνεται µε λινή κλωστή που θα διατρέχει τη µέση
του τυπογραφικού φύλλου από πάνω µέχρι κάτω, θα είναι συνεχής και θα γίνεται σε
τρεις κυρίους σπάγκους, ενώ οι πριονιές στη ράχη του τυπογραφικού πρέπει να είναι
πέντε.
2.Σε περίπτωση που τα βιβλία είναι φύλλα-φύλλα να γίνονται γκοµαριστά µε
ενισχυµένη ράχη (τέλλα) και µε atlacole βιβλιοδεσίας.
3.Πριν από το πρώτο και µετά το τελευταίο τυπογραφικό πρέπει να τοποθετούνται 1
έως 2 φύλλα.
4.Τα χαρτόνια καπάκια του βιβλίου πρέπει να είναι α) στεγνά και ποιότητας EXTRA
β) φοδραρισµένα από το εσωτερικό µέρος µε τα σάνταρ περιθώρια και νερά (βλέπε
προηγούµενο δείγµα).
5.Το χρώµα του δέρµατος, µαύρο µε χρυσή γραφή στη πάχη.
6.Κατά τη βιβλιοδεσία να τηρηθούν σχολαστικά οι οδηγίες της Υπηρεσίας που θα
σηµειώνονται πάνω σε κάθε βιβλίο.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός αυτός αφορά την εργασία Βιβλιοδεσία αποφάσεων & πρακτικών
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας των ετών 2011, 2012,
2013 κ΄ 2014.

Η δαπάνη για το οικον. έτος 2016 διαµορφώνεται στο ποσό των 1.984 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6615.07. έτους 2016
α/α Είδος εργασίας
1.

Μονάδα Μέτρησης

Βιβλιοδεσία
Τεµάχιο
αποφάσεων&
πρακτικών
∆.Σ.
(2011 έως 2014)

Τιµή
Μονάδας

40 €

Ποσότητα

40

∆απάνη χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
24%

1.600 €

384€

Επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση την οποία θα προσκοµίσετε συµπληρωµένη και
υπογεγραµµένη µαζί µε την προσφορά σας. Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται θα
προσκοµιστούν µόνο από τον ανάδοχο
Η παραπάνω εργασία θα εκτελεστεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 118 Ν. 4412/16
Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων θα κατατίθενται στο Τµήµα Προµηθειών
Κεντρικό ∆ηµαρχείο, ∆ραγάτση 12, 3ος όροφος ή θα αποστέλλονται µε e-mail
promithies@pireasnet.gr, έως και την Τρίτη 22-11-2016
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα Προµηθειών &
Υπηρεσιών στο τηλ 2132022088-89. και το ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο τηλ
2132022241
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

∆απάνη µε
Φ.Π.Α.

1.984 €

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

ΑΦΜ:

∆.Ο.Υ.:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδροµείου (Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

∆εν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
-

-

Ηµεροµηνία:

……….201…
Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρεί
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσια
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.

