ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ – ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ:ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
& ΠΑΙΔΕΙΑ
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Προσ: Σμιμα Προμθκειϊν
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«Προμήθεια αθλητικοφ εξοπλιςμοφ και εξοπλιςμοφ γηπζδων του Δήμου».

CPV: 37450000-7 (Εξοπλιςμόσ υπαίκριων ακλθμάτων και ακλθμάτων γθπζδου)
1. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΘΛΘΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
2.ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
3.ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
4. ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΘΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ – ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ:ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
& ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΜΘΜΑ: ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
ΣΘΛ: 213 2074 678
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθ προμικεια ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ και εξοπλιςμοφ γθπζδων του
Διμου.
Λόγω παλαιότθτασ ο εξοπλιςμόσ ςτα κλειςτά γιπεδα και ςτα ανοιχτά ςτάδια του Διμου ζχει
δεχτεί πολφ μεγάλεσ φκορζσ, οι οποίεσ με τθν πάροδο του χρόνου δυςκολεφουν τθ ςωςτι
λειτουργία τουσ τόςο από τα ακλθτικά ςωματεία του Διμου μασ όςο και από τουσ δθμότεσ μασ,
κακιςτϊντασ τα ςυνάμα επικίνδυνα για τθν αςφάλειά τουσ και τθ ςωματικι τουσ ακεραιότθτα.
Θ προμικεια, λοιπόν, αυτοφ του ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ κρίνεται απαραίτθτθ και αναγκαία και
ταυτόχρονα άμεςθ , για τθν αςφάλεια και τθ λειτουργικότθτα των ακλθτικϊν χϊρων. Επιπλζον ,
επειδι ζχει παρατθρθκεί ότι θ φκορά ςτα ταμπλό των μπαςκετϊν και των τερμάτων είναι ςυχνι
κρίνεται αναγκαία θ προμικεια ανταλλακτικϊν ταμπλό και τερμάτων κακϊσ τα φκαρμζνα ταμπλό
και τα τζρματα αποτελοφν ςοβαρι απειλι τραυματιςμοφ ( κραφςθ) και είναι απαραίτθτθ , θ
άμεςθ , κάκε φορά αποκατάςταςθ τουσ.
Θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ και εξοπλιςμοφ γθπζδων του Διμου. είναι θ
πρϊτθ προμικεια για το οικονομικό ζτοσ 2017.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ ανζρχεται ςτο ποςό 14.991,60. € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%) και κα
βαρφνει τον Κ.Α. 15/7135.0051 με τίτλο «Προμικεια ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ και εξοπλιςμοφ
γθπζδων του Διμου» του ςκζλουσ εξόδων του προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ
2017.
Σο κριτιριο τθσ επιλογισ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο των ειδϊν που περιγράφονται ςτθ
μελζτθ. Ανάδοχοσ κα αναδεικνφεται ο προςφζρων τθν χαμθλότερθ προςφορά ςτο ςφνολο των
ειδϊν και ανταποκρίνεται ςτθν τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Προςφορά που κα δίνεται για
μζροσ των ειδϊν δεν κα γίνεται αποδεκτι.
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΘ ΓΙΩΡΓΟ

Θ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ
ΣΜ. ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ

Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΘ ΒΟΤΛΑ

ΚΟΡΚΙΔΘ ΜΑΡΙΑ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΘΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ – ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ:ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
& ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΜΘΜΑ: ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
ΣΘΛ: 213 2074 678

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
1. Σαμπλό καλαθοςφαίριςησ διαςτάςεων 180χ105cm.

Σαμπλό καλακοςφαίριςθσ διαςτάςεων 180χ105cm. το οποίο αποτελείται από:
•
Πλαίςιο από κοιλοδοκό βαμμζνο θλεκτροςτατικά ςτουσ 220 βακμοφσ κελςίου
•
Γυαλί security διαςτάςεων 180χ105cm.
•
πάχουσ 12mm.
•
ςτεφάνι με μθχανιςμό επαναφοράσ με δυχτάκι και αντθρίδεσ ςτιριξθσ.
•
Προςτατευτικό αφρϊδεσ για το κάτω μζροσ του ταμπλό.
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2. Σαμπλό καλαθοςφαίριςησ πλεξ γκλασ διαςτάςεων 180χ105cm. ςτεφάνι ςυμπαγζσ με
δίχτυ και αντηρίδεσ ςτήριξησ.

Απνηειείηαη από 2 νξζνγώληα πιαίζηα από
εληζρπκέλν θνηινδνθό δηαηνκήο 50x25mm
Δηαζηάζεηο ηακπιό: Εμωηεξηθό πιαίζην
180x105cm.Eζωηεξηθό πιαίζην 59x45cm.
Τα πιαίζηα ζπλδένληαη ζην πίζω κέξνο κε
ζύζηεκα γιπζηέξαο.
Πιεμηγθιάο πάρνπο 10mm
Ελδηάκεζν ιάζηηρν δηαηνκήο 50x3mm Γηα
απνξξόθεζε θξαδαζκώλ.
2 αληεξίδεο από εληζρπκέλν ζωιήλα
γαιβαληδέ
Σηεθάλη κπάζθεη καζίθ πάρνο 20mm, εζωη.
δηάκεηξν 45cm & κε δίρηπ.
3. Γκολπόςτ μεταλλικά 3χ2, μεταφερόμενα Φ60 με δίχτυ
Εςτία ποδοςφαίρου μεταλλικι ςυναρμολογοφμενθ,
μεταφερόμενθ, με ςτρογγυλό κοιλοδοκό,
χωρίσ δίχτυ.Διαςτάςεισ 3Χ2 μ.
ΠΑΧΟ ΑΛΟΤΜΙΝΕΝΙΑ ΚΟΛΩΝΑ : Φ60mm.
Σο δίχτυ να περιλαμβάνεται.

4. Εςτίεσ ποδοςφαίρου αλουμινίου επαγγελματικό, τφπου κλωβοφ
Γκολπόςτ ποδόςφαιρου ,φυτεφτα,7,32χ2,44cm
με δίχτυ και γαλβανιςμζνο ςωλινα για τθν
τοποκζτθςθ του διχτιοφ ςτο ζδαφοσ ,όςο και
τάνυςθσ του διχτιοφ πίςω από το τζρμα.
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5. Μπαςκζτα εξωτερικοφ χώρου Ο.Σ. φυτευτή , πλήρησ με τοποθζτηςη.

Βάςθ πάκτωςθσ - περιγραφι:
Τλικό : Μορφοςίδθρο γωνία 60mm x60mm x6mm,
διαςτάςεων 50,5x33,5cm
τθν επιφάνεια υπάρχουν 6 ι 7 μπουλόνια για τθν ςτιριξθ
του προβόλου.
το κάτω μζροσ του πλαιςίου υπάρχουν τηινζτια μικουσ
60cm από γωνία
50mm x 50mm x 5mm
Πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ ςε βάκοσ 60cm
Πρόβολοσ 235cm - περιγραφι:
Τλικό : Χαλυβδοζλαςμα (χαλυβδόφυλλα) πάχουσ 3mm.
Αποτελείται από τρεισ βραχίονεσ με πριςματικι μορφι
που ενϊνονται και ςχθματίηουν τεκλαςμζνθ.
Ο 1οσ βραχίονασ είναι κατακόρυφοσ με φψοσ 200cm
Ο 2οσ βραχίονασ είναι με γωνία 120 μοιρϊν και μικοσ 170cm
Ο 3οσ βραχίονασ είναι με γωνία 150 μοιρϊν και μικοσ 85cm
Εςωτερικά ενιςχφεται με μεταλλικά ελάςματα πάχουσ 3mm
Θ διατομι είναι ορκογϊνια με ςτρογγυλεμζνεσ τισ ακμζσ και μεταβάλλεται ομαλά.
το κάτω μζροσ ενςωματϊνεται ζνα μεταλλικό πλαίςιο ίδιο με αυτό τθσ βάςθσ.
60mm x 60mm x 6mm.
το επάνω μζροσ υπάρχουν 4 γαλβανιηζ μπουλόνια για τθν τοποκζτθςθ του ταμπλό.
Σαμπλό - τεφάνι :
Αποτελείται από 2 ορκογϊνια πλαίςια από ενιςχυμζνο κοιλοδοκό διατομισ 50x25mm
πάχουσ 2mm
Διαςτάςεισ : Εξωτερικό πλαίςιο 180x105cm
Εςωτερικό πλαίςιο 59x45cm
Πλεξιγκλάσ πάχουσ 10mm που ςτερεϊνεται με βίδεσ φρεηάτεσ γαλβανιηζ
και ενδιάμεςο λάςτιχο πάχοσ 3mm για τθν απορρόφθςθ των κραδαςμϊν.
τεφάνι μπάςκετ από ςίδθρο μαςίφ πάχοσ 20mm, με εςωτερικι διάμετρο 45cm & με δίχτυ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ.
6. Δίχτυα για γκολπόςτ

Ηευγάρι Polyethylene ςτριφτό Με τρφπα 5" (12,7cm)
Διαςτάςεισ:
Πλάτοσ 7.32m.
Υψοσ 2.44m.
Βάκοσ κάτω 150cm
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Βάκοσ πάνω 80cm
Πάχοσ 4.0mm .
Χρϊμα : Λευκό
Σο κόςτοσ που κα βαρφνει τον Διμο είναι θ προμικεια ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ και εξοπλιςμοφ
γθπζδων του Διμου.

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΘ ΓΙΩΡΓΟ

Θ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ
ΣΜ. ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ

Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΘ ΒΟΤΛΑ

ΚΟΡΚΙΔΘ ΜΑΡΙΑ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΘΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ – ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ:ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
& ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΜΘΜΑ: ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
ΣΘΛ: 213 2074 678
CPV: 37450000-7 (Εξοπλιςμόσ υπαίκριων ακλθμάτων και ακλθμάτων γθπζδου)
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α

ΕΙΔΟ

1.

Σαμπλό
καλακοςφαίριςθσ
διαςτάςεων 180χ105cm.
το οποίο αποτελείται
από:
•Πλαίςιο από κοιλοδοκό
βαμμζνο
θλεκτροςτατικά ςτουσ
220 βακμοφσ κελςίου
•Γυαλί security
διαςτάςεων 180χ105cm.
πάχουσ 12mm.
•ςτεφάνι με μθχανιςμό
επαναφοράσ με δυχτάκι
και αντθρίδεσ ςτιριξθσ.
•Προςτατευτικό
αφρϊδεσ για το κάτω
μζροσ του ταμπλό.
Σαμπλό
καλακοςφαίριςθσ πλεξ
γκλασ διαςτάςεων
180χ105cm. ςτεφάνι
ςυμπαγζσ με δίχτυ και
αντθρίδεσ ςτιριξθσ

2.

3.

Γκολπόςτ μεταλλικά
3χ2, μεταφερόμενα Φ60
με δίχτυ

ΜΟΝ.
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΕΜ

5

940,00 €

4.700,00 €

ΣΕΜ

4

700,00 €

2.800,00 €

ΗΕΤΓ

1

860,00 €

860,00 €
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4.

5
6.

Εςτίεσ ποδοςφαίρου
αλουμινίου
επαγγελματικό, τφπου
κλωβοφ
Μπαςκζτα εξωτερικοφ
χϊρου Ο.Σ. φυτευτι.
Πλιρθσ με τοποκζτθςθ.
Δίχτυα για γκολπόςτ

ΗΕΤΓ

1

1.930,00 €

1.930,00 €

ΣΕΜ

1

1.200,00 €

1.200,00 €

ΗΕΤΓ

3

200,00 €

600,00 €

Φ.Π.Α.24%

12.090,00 €
2.901,60 €

ΣΥΝΟΛΟ :

14.991,60 €

ΤΝΟΛΟ:

Οι προδιαγραφζσ όλων των προαναφερόμενων υλικϊν ςυντάχκθκαν λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
τιμζσ του ελεφκερου εμπορίου.

υντάχκθκε

Οικονομίδθσ Γιϊργοσ

Ελζγχκθκε

Θεωρικθκε

Θ προϊςταμζνθ

Θ Διευκφντρια

Παραςκευι Καρακανάςθ

Κορκίδθ Μαρία
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΘΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ – ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ:ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
& ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΜΘΜΑ: ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
ΣΘΛ: 213 2074 678
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο προμήθειασ
Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν Προμικεια ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ και
εξοπλιςμοφ γθπζδων του Διμου Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ ανζρχεται ςτο ποςό 14.991,60. € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%) και κα
βαρφνει τον Κ.Α. 15/7135.0051 με τίτλο «Προμήθεια αθλητικοφ εξοπλιςμοφ και εξοπλιςμοφ
γηπζδων του Δήμου» του ςκζλουσ εξόδων του προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ
ζτουσ 2017.
Άρθρο 2ο
Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με απευκείασ ανάκεςθ ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ:
•

Σου άρκρου 58 του Ν. 3852/2010.

•

Σισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016.

•
Σθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του
άρκρου 22 του Ν. 3536/2007
•
Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.
13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του
άρκρου 377 του Ν. 4412/2016.
Σο κριτιριο τθσ επιλογισ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο των ειδϊν που περιγράφονται ςτθ
μελζτθ. Ανάδοχοσ κα αναδεικνφεται ο προςφζρων τθν χαμθλότερθ προςφορά ςτο ςφνολο των
ειδϊν και ανταποκρίνεται ςτθν τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Προςφορά που κα δίνεται για
μζροσ των ειδϊν δεν κα γίνεται αποδεκτι.
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Άρθρο 3ο
υμβατικά ςτοιχεία
Σα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ είναι:
-Θ τεχνικι ζκκεςθ
-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
-Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
-Θ ςυγγραφι των υποχρεϊςεων
-Ζντυπο προςφοράσ
Άρθρο 4ο
Σιμζσ προςφοράσ
Θ οικονομικι προςφορά του υποψιφιου προμθκευτι, ο οποίοσ κα αναλάβει τθν παροφςα
προμικεια, κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. υνεπϊσ ςε αυτι τθν
περίπτωςθ θ τιμι μονάδασ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι για τα προσ προμικεια είδθ
κα παραμζνει ςτακερι για όςο κα είναι ςε ιςχφ θ ςφμβαςθ για τθν παροφςα προμικεια,
δθλαδι μζχρι τθν πραγματοποίθςθ και τθσ τελευταίασ παράδοςθσ των προσ προμικεια
ειδϊν ςφμφωνα με ότι προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ.
Οποιαδιποτε αλλαγι τουσ από τθν πλευρά του προμθκευτι κα απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ και αντίκετθ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ μπορεί για
τθν κατάκεςθ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ, να χρθςιμοποιιςει το ζντυπο τθσ προχπολογιςμοφ
προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Επιτρζπεται αυξομείωςθ ποςοτιτων αρκεί να μθν υπερβαίνει το ποςό τθσ ςυναφκείςασ
ςφμβαςθσ.
Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν προβεί ςτθν παραγγελία και παραλαβι ολόκλθρων των
ποςοτιτων όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν παροφςα μελζτθ, κατά τθν κρίςθ του, χωρίσ καμία
ειδοποίθςθ και χωρίσ τθν υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ τουσ, εφόςον οι ανάγκεσ των υπθρεςιϊν
μεταβλθκοφν κατά οποιοδιποτε τρόπο αφαιρϊντασ το αναλογοφν ποςό ,κακϊσ και χωρίσ καμία
αφξθςθ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ προϊόντων.
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Άρθρο 5
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ
1.
Τπεφκυνθ διλωςθ του αρκρ. 8 του Ν. 1599/86, με γνιςιο υπογραφισ, ςτθν οποία κα
δθλϊνουν ότι ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ μελζτθσ και ςυμφωνοφν με αυτοφσ και
ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο
2.

Σεχνικι προςφορά.

3.

Οικονομικι προςφορά

Άρθρο 6ο
φμβαςη
τον ανάδοχο που ζγινε θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ. Με τθν ανακοίνωςθ, θ
ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί και το ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει μόνο
αποδεικτικό χαρακτιρα.
Κατά τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να υποκαταςτιςει τισ
ποςότθτεσ των ειδϊν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν, εφόςον δεν υπάρχει υπζρβαςθ
του ςυμβατικοφ τμιματοσ.
Ο Διμοσ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςε διάςτθμα
θμερϊν που κα αποφαςίςει ο Διμοσ και πάντωσ εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηει ο νόμοσ, από
τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
Παράταςθ του χρόνου παράδοςθσ είναι δυνατι ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου
206 του Ν.4412/2016 και εφόςον υπάρχει γραπτι ςφμφωνθ γνϊμθ και των δφο μερϊν.

Άρθρο 7ο
Χρόνοσ και τρόποσ παράδοςησ και παραλαβή ειδών
Ο χρόνοσ παράδοςθσ τθσ κάκε τμθματικισ παραγγελίασ ορίηεται ςε (45) ςαράντα πζντε θμζρεσ
από τθν θμερομθνία τθσ παραγγελίασ εκτόσ από τθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ
βίασ.
ε κάκε περίπτωςθ θ παράδοςθ κα γίνεται ςτθν κάκε περιοχι κατόπιν υποδείξεωσ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ. Εάν ο προμθκευτισ κακυςτεριςει τθν παράδοςθ τθσ προμικειασ , πζραν τθσ
προαναφερκείςασ προκεςμίασ δφναται να κθρυχτεί ζκπτωτοσ.

11

Άρθρο 8ο
Παραλαβή
Θ διαδικαςία παραλαβισ των ειδϊν γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ. Εάν κατά τθν
παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ θ επιτροπι
παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ ι τθ μερικι αυτισ ι τθν αντικατάςταςθ
των όποιων ανωμαλιϊν.
Θ δαπάνθ ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ και εκφόρτωςθσ των υλικϊν βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον
ανάδοχο.

Άρθρο 9ο
Εκχώρηςη
Ο προμθκευτισ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν
ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Διμου Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ
Άρθρο 10ο
Επίλυςη διαφόρων
Οι διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα επιλυκοφν με τισ
διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ι ςτα Δικαςτιρια
Άρθρο 11ο
Επίλυςη διαφόρων
Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλα τισ ιςχφουςεσ κρατιςεισ και τζλθ εκτόσ του ΦΠΑ.

υντάχκθκε

Οικονομίδθσ Γιϊργοσ

Ελζγχκθκε
Θ προϊςταμζνθ
Παραςκευι Καρακανάςθ

Θεωρικθκε
Θ Διευκφντρια
Κορκίδθ Μαρία
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΘΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ – ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ:ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
& ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΜΘΜΑ: ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
ΣΘΛ: 213 2074 678

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

1.

2.

3.

4.

ΕΙΔΟ

Σαμπλό καλακοςφαίριςθσ
διαςτάςεων 180χ105cm.
το οποίο αποτελείται από:
•Πλαίςιο από κοιλοδοκό
βαμμζνο θλεκτροςτατικά
ςτουσ 220 βακμοφσ
κελςίου
•Γυαλί security
διαςτάςεων 180χ105cm.
πάχουσ 12mm.
•ςτεφάνι με μθχανιςμό
επαναφοράσ με δυχτάκι
και αντθρίδεσ ςτιριξθσ.
•Προςτατευτικό αφρϊδεσ
για το κάτω μζροσ του
ταμπλό.
Σαμπλό καλακοςφαίριςθσ
πλεξ γκλασ διαςτάςεων
180χ105cm. ςτεφάνι
ςυμπαγζσ με δίχτυ και
αντθρίδεσ ςτιριξθσ
Γκολπόςτ μεταλλικά 3χ2,
μεταφερόμενα Φ60 με
δίχτυ
Εςτίεσ ποδοςφαίρου
αλουμινίου
επαγγελματικό, τφπου
κλωβοφ

ΜΟΝ.
ΜΕΣΡΗ
Η

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΕΜ

5

ΣΕΜ

4

ΗΕΤΓ

1

ΗΕΤΓ

1

ΣΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ
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5

Μπαςκζτα εξωτερικοφ
χϊρου Ο.Σ. φυτευτι.
Κομπλζ με τοποκζτθςθ.

ΣΕΜ

1

Δίχτυα για γκολπόςτ

ΗΕΤΓ

3

6.

ΤΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α.24%
ΣΥΝΟΛΟ:

Ο Προςφζρων

-------------------------------(φραγίδα & υπογραφι)

Κερατςίνι ……/……../ 2017
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