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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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«Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού (σηµαίες κλπ)»
Κ.Α. 15/6691.0004
Πίστωση : 500,00 ευρώ
Προϋπολογισµός : 400,00 ευρώ
Προϋπολογισµός + ΦΠΑ 23% : 492,00 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού (σηµαιών κλπ) για την
υποστήριξη των εκδηλώσεων του ∆ήµου µας για το έτος 2016.
Η προµήθεια περιλαµβάνει :
• Σηµαία ελληνική, από ειδικό πολυεστερικό σηµαιόπανο µε διπλές ραφές, διαστάσεων
1,50Χ2,50.
Τιµή 20,00 €
• Θυρεός στρογγυλός ξύλινος 60Χ60, βαµµένος, µαζί µε 2 ελληνικές σηµαίες µε τα κοντάρια
τους, διαστάσεων 40Χ70.
Τιµή 30,00 €
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και η µεταφορά τους στις αποθήκες του
∆ήµου κατόπιν συνεννόησης. Η υπηρεσία κρατά το δικαίωµα επιστροφής εάν κατά την µεταφορά
υπάρξει πρόβληµα φθοράς στα παραλαµβανόµενα υλικά ή εάν δεν είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της µελέτης. Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης.
Η συνολική αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 492,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
οι δε τιµές µονάδος διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα στις τρέχουσες τιµές του ελεύθερου εµπορίου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6691.0004 του σκέλους των εξόδων του ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016.
Κερατσίνι 16/03/2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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«Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού (σηµαίες κλπ)»
Κ.Α. 15/6691.0004
Πίστωση : 500,00 ευρώ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α ΕΙΔΟΣ
1 Σημαίες Ελληνικές 1,50Χ2,50
2 Θυρεοί

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεμάχια
Τεμάχια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

11
6

ΤΙΜΗ
20,00
30,00

ΣΥΝΟΛΟ
CRV
220,00 35821000-5
180,00 35821000-5

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%

400,00
92,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

492,00
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«Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού (σηµαίες κλπ)»
Κ.Α. 15/6691.0004
Πίστωση : 500,00 ευρώ
Προϋπολογισµός : 400,00 ευρώ
Προϋπολογισµός + ΦΠΑ 23% : 492,00 ευρώ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού για την υποστήριξη των εκδηλώσεων
του ∆ήµου µας για το έτος 2016.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) του Ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ 185 ΤΒ’/93) Απόφαση 11389/93 που
κυρώθηκε µε το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
Β) Την υπ’ αριθ. 27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 945) «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13
του Ν. 2503/97».
Γ) Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και
δ) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να προσκοµίσουν προσφορά για το σύνολο ή για µέρος των
ειδών που περιγράφονται στη µελέτη.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή ανά είδος.
Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή ανά είδος.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Όταν η προµήθεια γίνεται τµηµατικά η παράδοση θα γίνεται µετά από την παραγγελία της
Υπηρεσίας, κάθε φορά, στην αποθήκη του ∆ήµου παρουσία του αρµόδιου υπαλλήλου ή του
Προϊσταµένου του τµήµατος.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της προµήθειας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1% επί της
αξίας της προµήθειας για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και ότι ορίζει ο ΕΚΠΟΤΑ.
Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής προµηθειών.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Η αξία των ειδών της προµήθειας θα πληρωθεί µετά από την παραλαβή της προµήθειας και µε την
προσκόµιση τιµολογίου.
Ο προµηθευτής υποχρεούται σε κάθε νόµιµη κράτηση που προβλέπει η ισχύουσα Νοµοθεσία.
Ο ∆ήµος επιβαρύνεται µε το ΦΠΑ που θα αποδίδεται στον προµηθευτή µε την πιστοποίηση του
κάθε τιµολογίου.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωµα να ακυρώσει την
προµήθεια εάν τα υλικά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που πρέπει.
Η τιµή της προσφοράς θα είναι σταθερή, και αµετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας και για
κανένα λόγο και σε καµία περίπτωση δεν αναθεωρείται.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι:
•
•
•

Τεχνική έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές
Ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Συγγραφή υποχρεώσεων.
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