ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Δ/νση:Μικρας Ασιας 143, Κερατσίνι,18756
Τηλ: 2104009093, 2104007672

Κερατσίνι,

ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προμήθεια μηχανημάτων κουζίνας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.
Κ.Α. 15.7131.0012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Τεχνική έκθεση
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Προϋπολογισμός Προσφοράς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Δ/νση:Μικρας Ασιας 143, Κερατσίνι,18756
Τηλ: 2104009093, 2104007672

Κερατσίνι,

Προμήθεια μηχανημάτων κουζίνας για
τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών
του Δήμου.
Κ.Α 15.7131.0012
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Παρούσα τεχνική έκθεση, αφορά την προμήθεια μηχανημάτων κουζίνας
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.
Με βάση τον εξοπλισμό που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα εξασφαλίζεται η
εύρυθμη λειτουργία των 12 Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του
Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας. Το διάστημα των τελευταίων περίπου πέντε
χρόνων δεν έχει γίνει καμία ανάλογη προμήθεια στους Π.Σ., με αποτέλεσμα αρκετές
από αυτές τις συσκευές να είναι παλιές και ξεπερασμένης τεχνολογίας, με
προβλήματα στη λειτουργία τους και ως εκ τούτου η παρούσα προμήθεια κρίνεται
αναγκαία και επιτακτική για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των
δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθούν κατά πολύ οι
συνθήκες σίτισης των βρεφών και των νηπίων που φιλοξενούνται στους Π.Σ.
Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στην μελέτη θα πρέπει να είναι
αρίστης ποιότητας και να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται πιο
κάτω.
Τα είδη θα παραδοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες κατόπιν συνεννόησης και
στον τόπο που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο διαχείρισης της
προμήθειας.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, η
οποία θα ελέγξει αν τα προς παραλαβή είδη είναι τα ενδεδειγμένα, σύμφωνα με τη
μελέτη της υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία κρατά το δικαίωμα, εφ’ όσον τα προϊόντα δεν είναι σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, να τα επιστρέψει.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 24.304,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7131.0012
«Προμήθεια μηχανημάτων κουζίνας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του
Δήμου.’’
Η συντάξασα

Θεωρήθηκε
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης

Βόλη Αγγελική

Κυριακή Καρατζή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Δ/νση:Μικρας Ασιας 143, Κερατσίνι,18756
Τηλ: 2104009093, 2104007672

Κερατσίνι,

Προμήθεια μηχανημάτων κουζίνας για
τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών
του Δήμου.
Κ.Α 15.7131.0012
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η Παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά στην προμήθεια επαγγελματικών
μηχανημάτων κουζίνας για τον εξοπλισμό των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.
Ύστερα από έλεγχο που έγινε στις τιμές του ελεύθερου εμπορίου
τοποθετήθηκαν οι τιμές στον προϋπολογισμό.
Κατόπιν των ανωτέρω η παρούσα μελέτη διαμορφώνεται ως εξής:
Προμήθεια μηχανημάτων κουζίνας για τον εξοπλισμό των Παιδικών Σταθμών
του Δήμου.
.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 24.304,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7131.0012 «προμήθεια
μηχανημάτων κουζίνας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου».
1. Κουζίνα ρεύματος τύπου FAGOR, με 4 εστίες τετράγωνες με φούρνο,
διαστάσεων 700x775x850 ισχύς 18.00kw .
2. Πλυντήριο πιάτων τύπου ARZI-500,για πιάτα διαμέτρου 33εκ,διαστάσεων
50χ60χ83mm,ισχύς 3,6/220v,καλάθι50χ50εκ.και Διάρκεια πλύσης 120sec.
3. Ψυγείο πάγκος κατάψυξη με μοτέρ, διαστάσεις 140χ70χ85εκ.Θερμοκρασία +0/18 βαθμούς Κελσίου.
Η συντάξασα

Θεωρήθηκε
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης

Βόλη Αγγελική

Κυριακή Καρατζή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Δ/νση:Μικρας Ασιας 143, Κερατσίνι,18756
Τηλ: 2104009093, 2104007672

Κερατσίνι,

Προμήθεια μηχανημάτων κουζίνας για
τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών
του Δήμου.
Κ.Α 15.7131.0012
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

1

2

3

ΕΙΔΟΣ

Κουζίνα ρεύματος τύπου
FAGOR, με 4 εστίες
τετράγωνες με φούρνο,
διαστάσεων 700x775x850
ισχύς 18.00kw
Πλυντήριο πιάτων τύπου
ARZI-500,για
πιάτα
διαμέτρου 33εκ,διαστάσεων
50χ60χ83mm,ισχύς
3,6/220v,καλάθι50χ50εκ.και
Διάρκεια πλύσης 120sec
Ψυγείο πάγκος κατάψυξη
με
μοτέρ,
διαστάσεις
140χ70χ85εκ.Θερμοκρασία
+0/-18 βαθμούς Κελσίου

Η συντάξασα

Βόλη Αγγελική

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ

τεμ

3

2.400,00€

7.200,00€

τεμ

5

1.400,00€

7.000,00€

τεμ

4

1.350,00€

5.400,00€

ΣΥΝΟΛΟ
19.600,00€
ΦΠΑ 24%
4.704,00€
ΣΥΝΟΛΟ
24.304,00€
Θεωρήθηκε
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης
Κυριακή Καρατζή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Δ/νση:Μικρας Ασιας 143, Κερατσίνι,18756
Τηλ: 2104009093, 2104007672

Κερατσίνι,

Προμήθεια μηχανημάτων κουζίνας για
τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών
του Δήμου.
Κ.Α 15.7131.0012
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Η μελέτη αυτή αφορά προμήθεια μηχανημάτων κουζίνας για τον εξοπλισμό των Παιδικών
Σταθμών του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα
με τις διατάξεις:
 Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.


Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.



Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007



Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται
στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο
σύνολο των ειδών και ανταποκρίνεται στην τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
-Η τεχνική έκθεση
-Τεχνικές προδιαγραφές
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
-Η συγγραφή των υποχρεώσεων

-Ο προϋπολογισμός προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τιμές Προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την
παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για
τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση
για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας
παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα
μελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί
για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της
προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με τον φάκελο της προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν τα
εξής :
1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση

των όρων της παρούσας μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και συμφωνούν με
αυτούς κι ακόμη -εάν κατοχυρωθεί σε αυτούς- να προσκομίσουν ασφαλιστική
ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.
2. Τεχνική προσφορά
3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι
φυσικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα ,
πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί
νομίμως για το σκοπό αυτό .

ΑΡΘΡΟ 6ο
Σύμβαση

Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε
διάστημα ημερών που θα αποφασίσει ο Δήμος και πάντως εντός των προθεσμιών που
ορίζει ο νόμος, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Επιτρέπεται αυξομείωση ποσοτήτων αρκεί να μην υπερβαίνει το ποσό της συναφθείσας
σύμβασης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραγγελία και παραλαβή ολόκληρων των
ποσοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, κατά την κρίση του, χωρίς καμία
ειδοποίηση και χωρίς την υποχρέωση αντικατάστασης τους, εφόσον οι ανάγκες των

υπηρεσιών μεταβληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο αφαιρώντας το αναλογούν ποσό, καθώς
και χωρίς καμία αύξηση της προσφερόμενης τιμής προϊόντων.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τις λειτουργήσει, να διαπιστωθεί ότι δουλεύουν κανονικά και
μετά να υπογραφεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και καλής λειτουργίας;

ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την
υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο
παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.
Τα υλικά θα παραδοθούν µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή εντός της
κεντρικής αποθήκης του ∆ήµου μας, συσκευασμένα -όπου είναι εφικτό- σε ευρωπαλέτες
βαρέος τύπου με δύο (2) ανοίγματα διαστάσεων 0,80x1,20.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ποιότητα προϊόντων

Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την
προμήθεια εάν τα προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που πρέπει.
Οι συσκευές θα συνοδεύονται από τουλάχιστον ενός έτους γραπτή εγγύηση καλής
λειτουργίας και θα υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για αυτές τουλάχιστον για 10 έτη.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Παραλαβή
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή
τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Εκχώρηση
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΑΡΘΡΟ 11ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα Δικαστήρια Πειραιά.

Η συντάξασα

Θεωρήθηκε
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης

Βόλη Αγγελική

Κυριακή Καρατζή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Δ/νση:Μικρας Ασιας 143, Κερατσίνι,18756
Τηλ: 2104009093, 2104007672

Κερατσίνι,

Προμήθεια μηχανημάτων κουζίνας για
τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών
του Δήμου.
Κ.Α 15.7131.0012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ
1

2

3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

Κουζίνα ρεύματος τύπου
τεμ
FAGOR, με 4 εστίες
τετράγωνες με φούρνο,
διαστάσεων 700x775x850
ισχύς 18.00kw
Πλυντήριο πιάτων τύπου
τεμ
ARZI-500,για πιάτα
διαμέτρου 33εκ,διαστάσεων
50χ60χ83mm,ισχύς
3,6/220v,καλάθι50χ50εκ.και
Διάρκεια πλύσης 120sec
Ψυγείο πάγκος κατάψυξη
τεμ
με μοτέρ, διαστάσεις
140χ70χ85εκ.Θερμοκρασία
+0/-18 βαθμούς Κελσίου

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ

3

5

4
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

