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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Αντιδήμαρχο̋ Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένε̋ προσφορέ̋ για την προμήθεια δαπέδων ασφαλεία̋ για τι̋ παιδικέ̋ χαρέ̋ και του̋
αύλειου̋ χώρου̋ των σχολείων του Δήμου, για το έτο̋ 2014 .
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋ θα γίνουν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋
του Ν. 3463/2006 (Κώδικα̋ Δήμων και Κοινοτήτων), την ΚΥΑ 11389/23-3-1993 (Ενιαίο̋ Κανονισμό̋
Προμηθειών ΟΤΑ) και τι̋ εγκυκλίου̋ που έχουν εκδοθεί και εφόσον συμβιβάζονται με τον Ν.2286/1995
και την Π1/3305/2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ (Β΄1789/12-11-2010) περί αύξηση̋ των
χρηματικών ποσών του άρθρ. 2 (παρ. 5, 12, και 16) του Ν. 2286/95.
ΑΡΘΡΟ 1ο
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη)
Ο προϋπολογισμό̋ τη̋ προμήθεια̋ ανέρχεται στο ποσό των 59.894,85 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) και θα βαρύνει του̋ κωδικού̋ ΚΑ. 15.7135.0033
με τίτλο «Προμήθεια δαπέδου ασφαλεία̋ για του̋ αύλειου̋ χώρου̋ των σχολείων» και
ΚΑ.35.7135.0020 με τίτλο «Προμήθεια δαπέδων ασφαλεία̋ παιδικών χαρών» του σκέλου̋ των
εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτου̋ 2014.
Οι υποψήφιοι προμηθευτέ̋ μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να καταθέσουν προσφορά
για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στην μελέτη.
Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη για το Δήμο προσφορά στο σύνολο
τη̋.
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/νση Δημαρχείου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ : Ελευθερίου Βενιζέλου 200 (Τ. Κ. 18756)
Τηλ. : 213-2074.755, 213-2074.699
Fax : 210-4633.375
ΑΡΘΡΟ 2ο
(Τόπο̋ και χρόνο̋ διεξαγωγή̋ του διαγωνισμού)
Ο διαγωνισμό̋ θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, Ελευθερίου Βενιζέλου 200,
2ο̋ όροφο̋, στο Τμήμα Προμηθειών, την 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ έω̋
13.00 μ.μ διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τι̋ προσφορέ̋ του̋
αυτοπροσώπω̋ ή μέσω νομίμω̋ εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργεια̋ του
διαγωνισμού, η οποία θα τι̋ αποσφραγίσει. Επίση̋, οι προσφορέ̋ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη
ημέρα τη̋ διεξαγωγή̋ του διαγωνισμού στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Γραφείο
Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
Προσφορέ̋ που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμε̋ και
επιστρέφονται.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
(Γλώσσα)
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται στην Ελληνική
γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα εκτό̋ από τα τεχνικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋.
Άρθρο 4ο
Επιτροπή διαγωνισμού – Πληροφορίε̋
Η Επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού (παραλαβή̋, αποσφράγιση̋ και αξιολόγηση̋ προσφορών)
είναι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε. Δ.) που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 443/2013
απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ σύμφωνα με το 46ο άρθρο τη̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋
11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίο̋ Κανονισμό̋ Προμηθειών Οργανισμών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋
(Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α)
Η μελέτη και η διακήρυξη διατίθεται στα γραφεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν τι̋ εργάσιμε̋ ημέρε̋ και ώρε̋ να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών,
Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 2ο̋ όροφο̋, τηλ. 213-2074.755, 213-2074.699, fax 210-4633.375, Τ. Κ.
18756, καθώ̋ παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη̋ πρόσβαση στη Συγγραφή
Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντο̋ διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ www.keratsini-drapetsona.gr
ΑΡΘΡΟ 5ο
(Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό)
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρο̋ στο διαγωνισμό οφείλουν να
προσκομίσουν :
Α.Εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό που είναι το 2 % επί τη̋ συνολική̋ ενδεικτικά
προϋπολογισθείσα̋ από την υπηρεσία δαπάνη̋, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.
Β. Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Βιοτεχνικού ή τη̋ επαγγελματική̋
οργάνωση̋ περί εγγραφή̋ του̋ για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκηση̋ επαγγέλματο̋
από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ (6) έξι μήνε̋ από την ημερομηνία του διαγωνισμού
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
1. Δεν εμπίπτουν στου̋ περιορισμού̋ του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν του̋ έχει επιβληθεί
ποινή αποκλεισμού από τι̋ διαδικασίε̋ προμήθεια̋ του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα
την επιχειρηματική του̋ δραστηριότητα και
2. Ότι έλαβαν γνώση των όρων τη̋ διακήρυξη̋, του̋ οποίου̋ αποδέχονται πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα,
όπω̋ και των διατάξεων που διέπουν του̋ διαγωνισμού̋ των ΟΤΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξή̋, η
υποχρέωση υποβολή̋ πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από τι̋ δημόσιε̋ υπηρεσίε̋ και του̋ φορεί̋ που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”.
Συνεπώ̋ γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον
τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώ̋ και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τι̋ υπηρεσίε̋ και του̋ φορεί̋ που
εμπίπτουν στη ρύθμιση.
ΑΡΘΡΟ 6ο
(Τρόπο̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού)
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Οι προσφορέ̋ θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει :
-Τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό όπω̋ περιγράφονται στη παράγραφο 5 τη̋
παρούσα̋.
-Τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ των προσφερομένων ειδών, τα σχέδια και τι̋ υπόλοιπε̋ πληροφορίε̋
όπω̋ καθορίζονται στο άρθρο 10.
-Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά
-Οι προσφορέ̋ θα γίνονται δεκτέ̋ από την αρμόδια για αυτό Επιτροπή από τι̋ 12:30 μ.μ μέχρι τι̋
13:00 μ.μ ακριβώ̋ ώρα .
Μετά τι̋ 13:00 μ.μ ώρα καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτό̋ εάν η επίδοση των προσφορών
συνεχίζεται χωρί̋ διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
-Αντιπροσφορέ̋ δεν γίνονται δεκτέ̋ .
ΑΡΘΡΟ 7ο
(Υποβολή Προσφορών)
Οι προσφορέ̋ κατατίθενται ενώπιον τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού.
Οι προσφορέ̋ μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Ταχυδρομική Διεύθυνση : Ελευθερίου
Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756, Κερατσίνι ή με άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού
εργάσιμη ημέρα.
Προσφορέ̋ που περιέρχονται στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ με οποιοδήποτε τρόπο πριν από
την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την
λήξη τη̋ προθεσμία̋ που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τι̋
άλλε̋ που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Προσφορέ̋ που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτέ̋.
Γίνονται δεκτέ̋ εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋ από τον ίδιο διαγωνιζόμενο
Εάν οι προμηθευτέ̋ συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του̋, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο τη̋
υπογραφή̋ του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
ΑΡΘΡΟ 8ο
(Αξιολόγηση προσφορών -Ανάδειξη μειοδότη )
Το όργανο αξιολόγηση̋ των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε
προσφερομένου είδου̋ από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώ̋ και κάθε
άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική
σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.
Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη για το Δήμο προσφορά στο σύνολο
τη̋.
ΑΡΘΡΟ 9ο
(Τιμέ̋ προμήθεια̋ – κρατήσει̋ )
Οι τιμέ̋ τη̋ προμήθεια̋ πρέπει να είναι σε ευρώ.
Στη συμβατική αξία των υλικών, εκτό̋ του ΦΠΑ, γίνονται οι ακόλουθε̋ κρατήσει̋ , οι οποίε̋
επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ, ποσοστό 1,5%. (Σύμφωνα με τι̋ τροποποιήσει̋ του Ν. 4254/2014)
2. Υπέρ ΤΠΔΥ, ποσοστό 0,5%.(Σύμφωνα με τι̋ τροποποιήσει̋ του Ν. 4254/2014)
3. Φόρο̋ εισοδήματο̋ σε ποσοστό 4%
4. Υπέρ Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10%
5. Έξοδα δημοσίευση̋
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 10ο
(Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ προσφορά̋ )
Οι υποψήφιοι προμηθευτέ̋ οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη
για το γνήσιο τη̋ υπογραφή̋ από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα
3

προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τι̋ τεχνικέ̋ περιγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋, που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ παρούσα̋.
Άρθρο 11ο
(Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋)
Ο προμηθευτή̋ στον οποίο έγινε η κατακύρωση τη̋ προμήθεια̋ υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλή̋ εκτέλεση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋ το ύψο̋ τη̋ οποία̋ είναι 5% τη̋ συνολική̋ συμβατική̋ αξία̋
χωρί̋ των Φ.Π.Α..
Οι εγγυήσει̋ ανεξάρτητα από το όργανο που τι̋ εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να
αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή
των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων.
ΑΡΘΡΟ 12ο
(Δημοσίευση)
Περίληψη τη̋ παρούσα̋ θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 23 παράγραφο̋ 5 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Ν. 3548/2007. Επίση̋, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων τη̋ διακήρυξη̋ θα
δημοσιευτεί στο «Τεύχο̋ Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» τη̋ Εφημερίδα̋ τη̋ Κυβέρνηση̋ και
στην ιστοσελίδα του Δήμου μα̋ www.keratsini-drapetsona.gr
Τα έξοδα δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋ βαρύνουν τον προμηθευτή σύμφωνα με την παρ. 46 του
Ν.3801/09
ΑΡΘΡΟ 13ο
(Τελικέ̋ Διατάξει̋)
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξει̋ του Ν 2286/95 και η
11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) όπω̋ ισχύουν.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αγων. Πολυτεχνείου & Καραΐσκάκη Δραπετσώνα – Τ.Κ. 18648
Πληροφορίε̋ : Κουθουρίδου Ησαΐα
Τηλ. : 2132004008
Fax : 2132004023

Προμήθεια δαπέδου ασφαλεία̋ παιδικών
χαρών και αύλειων χώρων σχολείων.
ΠΙΣΤΩΣΗ:60.000,00 €
Προϋπολογισμό̋: 48.695,00 €
Προϋπολογισμό̋ + Φ.Π.Α.: 59.894,85 €
Αρ. Μελέτη̋: 18.0./27-10-2014
Κ.Α. 35.7135.0020
Κ.Α. 15.7135.0033

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α/Α

Είδο̋

1

Πλάκε̋
δαπέδου
ασφαλεία̋
ελαστικέ̋
50x50 εκ. πάχου̋ 4εκ.
Πλάκε̋
δαπέδου
ασφαλεία̋
ελαστικέ̋
50x50εκ. πάχου̋ 5εκ.
Κόλλα πολυουρεθάνη̋
Δύο συστατικών για
την τοποθέτηση των
πλακών ασφαλεία̋.

2

3

Μονάδα
μέτρηση̋
Τετρ.μέτρα

Τετρ.μέτρα

Δοχ.(20κιλ.)

Ποσότητα

Τιμή

Σύνολο

1000

20,00 €

20.000,00 €

1170

23,50 €

27.495,00 €

100,00 €

1.200,00 €

12(δοχεία)

Προϋπολογισμό̋:
Φ.Π.Α 23%:
Αιτ. Πίστωση:

48.695,00 €
11.199,85 €
59.894,85 €

Η
ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α.

ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αγων. Πολυτεχνείου & Καραΐσκάκη Δραπετσώνα – Τ.Κ. 18648
Πληροφορίε̋ : Κουθουρίδου Ησαΐα
Τηλ. : 2132004008
Fax : 2132004023

Προμήθεια δαπέδου ασφαλεία̋ παιδικών
χαρών και αύλειων χώρων σχολείων.
ΠΙΣΤΩΣΗ: 60.000,00 €
Προϋπολογισμό̋: 48.695,00 €
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Πλάκε̋ δαπέδου ασφαλεία̋ ελαστικέ̋
50x50 εκ. πάχου̋ 4εκ.

2

Πλάκε̋ δαπέδου ασφαλεία̋ ελαστικέ̋
50x50εκ. πάχου̋ 5εκ.

3

Κόλλα πολυουρεθάνη̋ δύο
συστατικών για την τοποθέτηση των
πλακών ασφαλεία̋.

Από
κόκκου̋
ανακυκλούμενου
φυσικού
ελαστικού και έγχρωμη πολυουρεθάνη. Να
διαθέτει ιδιότητε̋ έντονη̋ απορρόφηση̋ και
απόσβεση̋ ενέργεια̋. Μεγάλη αντοχή σε
φθορά, τριβή, ολίσθηση, φωτιά, χημικά και
ψύχο̋.Το υπόστρωμα κατάλληλο με ειδικέ̋
εγκοπέ̋
απορροή̋
ομβρίων
υδάτων. Οι
επιφάνειε̋ πτώση̋ και τα δάπεδα ασφαλεία̋
πρέπει να πληρούν τι̋ προδιαγραφέ̋ που
προβλέπονται στη σειρά προτύπων του ΕΝ
1176-2008 & ΕΝ 1177-2008,σύμφωνα με την Υπ.
Απόφαση 28492/11-5-2014, Φ.Ε.Κ. 931Β/18-52009
του
Υπουργείου
Εσωτερικών
και
πιστοποίηση ISO 9001:2008.
Πολυουρεθανική κόλλα 2 συστατικών με άριστη
συγκολλητική ικανότητα χωρί̋ διαλύτε̋, σε
παστώδη μορφή, έτοιμη για χρήση να κολλάει
ομοιογενή και ανομοιογενή υλικά. Να αντέχει στο
νερό και στην υγρασία και να είναι κατάλληλη για
εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Να αντέχει σε
υψηλέ̋ και χαμηλέ̋ θερμοκρασίε̋ και να είναι
φιλική προ̋ το περιβάλλον χωρί̋ τοξικέ̋ χημικέ̋
ουσίε̋ ή υλικά. Να είναι σύμφωνη με τι̋
προδιαγραφέ̋
του
ΕΝ
204/205/D4.

Η
ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α.

ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ο

ΑΡΘΡΟ 1
Η μελέτη αφορά προμήθεια ελαστικών πλακών δαπέδου ασφαλεία̋ για την τοποθέτηση των σε παιδικέ̋ χαρέ̋
και σε αύλειου̋ χώρου̋ σχολείων του Δήμου για το έτο̋ 2014.
Ο

ΑΡΘΡΟ 2
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ 185 ΤΒ’/93)
τι̋ διατάξει̋ του Ν. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) το άρθρο 209 Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α114/2006).
Ο

ΑΡΘΡΟ 3
Στον προμηθευτή που θα γίνει η ανάθεση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση και υποχρεούται εντό̋ δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωση̋ να προσέλθει για την υπογραφή τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋.

Η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ θα είναι έω̋ τι̋ 31-12-2014.
Παράταση του χρόνου τη̋ σύμβαση̋ μπορεί να δοθεί στον προμηθευτή, μετά από εισήγηση τη̋ διευθύνουσα̋
υπηρεσία̋ και σύμφωνη γνώμη τη̋ προϊσταμένη̋ αρχή̋, εάν προκύψουν καθυστερήσει̋ που δεν οφείλονται
στην αποκλειστική υπαιτιότητα του προμηθευτή.
Με την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ο προμηθευτή̋ προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλή̋ εκτέλεση̋ προμήθεια̋
που το ποσό τη̋ ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού τη̋ προσφορά̋ χωρί̋ να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Η προθεσμία εκτέλεση̋ τη̋ προμήθεια̋ αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η παραλαβή τη̋ προμήθεια̋ θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβή̋ προμηθειών.
Η αξία ειδών τη̋ προμήθεια̋ θα πληρωθεί μετά από την παραλαβή τη̋ και με την προσκόμιση τιμολογίου.
Ο προμηθευτή̋ υποχρεούται σε κάθε νόμιμη κράτηση που προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία.
Ο Δήμο̋ επιβαρύνεται με το ΦΠΑ που θα αποδίδεται στον προμηθευτή με την πιστοποίηση του κάθε τιμολογίου.
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την προμήθεια εάν τα υλικά
δεν είναι σύμφωνα με αυτά που πρέπει.
Η τιμή τη̋ προσφορά̋ θα είναι σταθερή, και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια τη̋ προμήθεια̋ και για κανένα λόγο
και σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρείται.
Ο

ΑΡΘΡΟ 4
Τα συμβατικά στοιχεία τη̋ προμήθεια̋ κατά σειρά είναι:
· Τεχνική έκθεση
· Συγγραφή υποχρεώσεων
· Ο προϋπολογισμό̋
· Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋
Ο

ΑΡΘΡΟ 5
Δικαιολογητικά , πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση τη̋ εγγραφή̋ για το συγκεκριμένο
επάγγελμα ή βεβαίωση τη̋ άσκηση̋ επαγγέλματο̋ από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνε̋ από
την ημερομηνία του διαγωνισμού και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:

7

1. Δεν εμπίπτουν στου̋ περιορισμού̋ του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν του̋ έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισμού από τι̋ διαδικασίε̋ προμήθεια̋ του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική
του̋ δραστηριότητα και
2. Ότι έλαβαν γνώση των όρων τη̋ διακήρυξη̋, του̋ οποίου̋ αποδέχονται πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα, όπω̋ και
των διατάξεων που διέπουν του̋ διαγωνισμού̋ των ΟΤΑ.
Ο

ΑΡΘΡΟ 6
Η προμήθεια θα τελεσθεί με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

Η
ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α.

ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αγων. Πολυτεχνείου & Καραΐσκάκη Δραπετσώνα – Τ.Κ. 18648
Πληροφορίε̋ : Κουθουρίδου Ησαΐα
Τηλ. : 2132004008
Fax : 2132004023

Προμήθεια δαπέδου ασφαλεία̋ παιδικών
χαρών και αύλειων χώρων σχολείων.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προμήθεια ελαστικών πλακών δαπέδου ασφαλεία̋ για την τοποθέτηση των
σε παιδικέ̋ χαρέ̋ και σε αύλειου̋ χώρου̋ σχολείων του Δήμου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η μεταφορά των στι̋ αποθήκε̋ του Δήμου. Η υπηρεσία
κρατά το δικαίωμα επιστροφή̋ εάν δεν είναι σύμφωνα με τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋. Η προμήθεια μπορεί να
είναι μαζική ή τμηματική χωρί̋ καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο. Τα υλικά πρέπει να είναι άριστη̋
ποιότητα̋ σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά στάνταρτ.
Η συνολική αξία τη̋ προμήθεια̋ ανέρχεται στο ποσό των 48.695,00 € χωρί̋ το ΦΠΑ, οι δε τιμέ̋ μονάδο̋
είναι από το ελεύθερο εμπόριο.
Η δαπάνη θα βαρύνει του̋ Κ.Α. 35.7135.0020 & Κ.Α. 15.7135.0033 του σκέλου̋ των εξόδων του Δημοτικού
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτου̋ 2014.

Η
ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α.

ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ
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