ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ

Ελευκ. Βενιηζλου 200 - Κερατςίνι
– Σ.Κ. 18756
Πλθροφορίεσ : Πανίδου Βαρβάρα
Σθλ. : 2132074810

ΕΡΓΟ: «υντιρθςθ και επιςκευι κτιριακϊν
υποδομϊν ςχολικϊν
ςυγκροτθμάτων του Διμου ςτα
πλαίςια υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ κοινωφελοφσ
εργαςίασ ςε Διμουσ»
Προχπολογιςμόσ: 24.770,24 €
Κ.Α. 15/7331.0056
Αρ. Μελζτησ: 26.0/2018

ΘΕΜΑ :Προμήθεια ξυλείασ και διαφόρων υλικών ξυλείασ για τισ ανάγκεσ του ζργου:
«υντήρηςη και επιςκευή κτιριακών υποδομών ςχολικών ςυγκροτημάτων του Δήμου ςτα
πλαίςια υλοποίηςησ του προγράμματοσ κοινωφελοφσ εργαςίασ ςε Δήμουσ»
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά προμικεια ξυλείασ και διαφόρων υλικϊν ξυλείασ για
τισ ανάγκεσ του ζργου: «υντιρθςθ και επιςκευι κτιριακϊν υποδομϊν ςχολικϊν
ςυγκροτθμάτων του Διμου ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κοινωφελοφσ
εργαςίασ ςε Διμουσ» που κα χρθςιμοποιθκοφν από το Διμο μασ για διάφορεσ καταςκευζσ
π.χ. γραφεία, ντουλάπια, πάγκουσ, ράφια για τα χολικά ςυγκροτιματα.
Η προμικεια των ςυγκεκριμζνων ειδϊν είναι απαραίτθτθ για τθν ςυντιρθςθ και επιςκευι
των κτιριακϊν υποδομϊν ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων του Διμου μασ.
Η προμικεια περιλαμβάνει κόντρα πλακζ, μελαμίνεσ, PVC, νοβοπανόβιδεσ, κλειδαριζσ,
πόμολα, ςφρτεσ, μεντεςζδεσ, τρυπάνια, πλαςτικά πόδια, τάπεσ και λοιπά είδθ και υλικά
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ προμικειασ των ανωτζρω υλικϊν.
τθν τιμι περιλαμβάνονται θ προμικεια, θ κοπι των υλικϊν και θ μεταφορά των ςτισ
αποκικεσ του Διμου. Ο Διμοσ κρατά το δικαίωμα επιςτροφισ εάν κατά τθν μεταφορά
υπάρξει πρόβλθμα φκοράσ ςτα παραλαμβανόμενα υλικά ι εάν δεν είναι ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Η προμικεια μπορεί κα είναι τμθματικι χωρίσ καμία πρόςκετθ
επιβάρυνςθ για το Διμο. Σα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τα
Ευρωπαϊκά ςτάνταρτ.
Η ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 24.770,24€ (ςυμπ. Φ.Π.Α.
24%), οι δε τιμζσ μονάδοσ διαμορφϊκθκαν μετά από ζρευνα αγοράσ ςτα αντίςτοιχα είδθ.
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α 15/7331.0056 με τίτλο «υντιρθςθ και επιςκευι κτιριακϊν
υποδομϊν ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων του Διμου ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του
προγράμματιοσ κοινωφελοφσ εργαςίασ ςε Διμουσ» του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ
ζτουσ 2018
Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΠΑΝΙΔΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ
Σ.Ε ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ

ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
Π.Ε. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ/
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Α/Α

1

2

3

4

5
6

Είδοσ
Θα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από λεπτά φφλλα
ξφλου τα οποία ςυγκολλοφνται μαηί, με αντίκετθ φορά
για περιςςότερθ αντοχι. Η ςυγκόλλθςθ μεταξφ των
φφλλων αυτϊν να γίνεται κάτω από υψθλι πίεςθ και
Κόντρα Πλακζ Θαλάςςθσ
κερμοκραςία, χρθςιμοποιϊντασ ιςχυρζσ κόλλεσ
(2,50μ.x1,25μ.) 20 mm.
(φανολικζσ ρθτίνεσ) με αποτζλεςμα το κόντρα πλακζ ποφ
παράγεται να δείχνει ςαν ζνα ενιαίο υλικό ξυλείασ. Η όλθ
διαδικαςία παραγωγισ του κα το κάνει ανκεκτικό ςτο
ράγιςμα, ςτθ ςτρζβλωςθ και τθ ςυρρίκνωςθ.
υνκετικό πολυμερζσ υλικό, ανκεκτικό ςτα
Μελαμίνθ ζγχρωμθ (3,66mx1,83m)16
γρατηουνίςματα, ςτθ τριβι και ςτα διαβρωτικά. Με
mm
ςωςτι επεξεργαςία ςτα τελειϊματα τθσ επιφάνειασ.
υνκετικό πολυμερζσ υλικό, ανκεκτικό ςτα
Μελαμίνθ Λευκι (3,66mx1,83m)
γρατηουνίςματα, ςτθ τριβι και ςτα διαβρωτικά. Με
16mm
ςωςτι επεξεργαςία ςτα τελειϊματα τθσ επιφάνειασ.
υνκετικό πολυμερζσ υλικό, ανκεκτικό ςτα
Μελαμίνθ Λευκι (3,66mx1,83m) 8
γρατηουνίςματα, ςτθ τριβι και ςτα διαβρωτικά. Με
mm
ςωςτι επεξεργαςία ςτα τελειϊματα τθσ επιφάνειασ.
υνκετικό πολυμερζσ υλικό, ανκεκτικό ςτα
Μελαμίνθ ζγχρωμθ (3,66mx1,83m)
γρατηουνίςματα, ςτθ τριβι και ςτα διαβρωτικά. Με
2.5cm
ςωςτι επεξεργαςία ςτα τελειϊματα τθσ επιφάνειασ.
Μελαμίνθ Λευκι (3,66mx1,83m)

υνκετικό πολυμερζσ υλικό, ανκεκτικό ςτα

2.5cm

7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

Ινςουλάιτ (3,05mx1.22m)
PVC Σαινία περικωρίου ψιλι λευκι
20mm
PVC Σαινία περικωρίου ψιλι
ζγχρωμθ 20mm
PVC Σαινία περικωρίου χοντρι
ζγχρωμθ 20mm
PVC Σαινία περικωρίου χοντρι
ζγχρωμθ 30mm
Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 4,0χ16μ.

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 3,5χ50μ

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 6,0χ30μ.

γρατηουνίςματα, ςτθ τριβι και ςτα διαβρωτικά. Με
ςωςτι επεξεργαςία ςτα τελειϊματα τθσ επιφάνειασ.
Χρθςιμοποιείται για τθ καταςκευι πινάκων
ανακοινϊςεων.
Τψθλισ αντοχισ και εξαιρετικισ ποιότθτασ.
Τψθλισ αντοχισ και εξαιρετικισ ποιότθτασ.
Οποιουδιποτε χρϊματοσ κατ’ επιλογι τθσ Τπθρεςίασ.
Τψθλισ αντοχισ και εξαιρετικισ ποιότθτασ.
Οποιουδιποτε χρϊματοσ κατ’ επιλογι τθσ Τπθρεςίασ.
Τψθλισ αντοχισ και εξαιρετικισ ποιότθτασ.
Οποιουδιποτε χρϊματοσ κατ’ επιλογι τθσ Τπθρεςίασ.
Γαλβανιηζ καταςκευαςμζνεσ από ανκεκτικό χάλυβα
C1022 υψθλισ αντοχισ διακζτουν πάςο κατά μικοσ του
ςπειρϊματοσ για εφκολο βίδωμα και μφτθ με κόψιμο για
ευκολότερθ διείςδυςθ και ιςχυρότερθ ςυγκράτθςθ.
Γαλβανιηζ καταςκευαςμζνεσ από ανκεκτικό χάλυβα
C1022 υψθλισ αντοχισ διακζτουν πάςο κατά μικοσ του
ςπειρϊματοσ για εφκολο βίδωμα και μφτθ με κόψιμο για
ευκολότερθ διείςδυςθ και ιςχυρότερθ ςυγκράτθςθ.
Γαλβανιηζ καταςκευαςμζνεσ από ανκεκτικό χάλυβα
C1022 υψθλισ αντοχισ διακζτουν πάςο κατά μικοσ του
ςπειρϊματοσ για εφκολο βίδωμα και μφτθ με κόψιμο για
ευκολότερθ διείςδυςθ και ιςχυρότερθ ςυγκράτθςθ.

Γαλβανιηζ καταςκευαςμζνεσ από ανκεκτικό χάλυβα
C1022 υψθλισ αντοχισ διακζτουν πάςο κατά μικοσ του
Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 6,0χ120μ. ςπειρϊματοσ για εφκολο βίδωμα και μφτθ με κόψιμο για
ευκολότερθ διείςδυςθ και ιςχυρότερθ ςυγκράτθςθ.

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 4.0χ70μ.

Γαλβανιηζ καταςκευαςμζνεσ από ανκεκτικό χάλυβα
C1022 υψθλισ αντοχισ διακζτουν πάςο κατά μικοσ του
ςπειρϊματοσ για εφκολο βίδωμα και μφτθ με κόψιμο για
ευκολότερθ διείςδυςθ και ιςχυρότερθ ςυγκράτθςθ.

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 5.0χ50

Γαλβανιηζ καταςκευαςμζνεσ από ανκεκτικό χάλυβα
C1022 υψθλισ αντοχισ διακζτουν πάςο κατά μικοσ του
ςπειρϊματοσ για εφκολο βίδωμα και μφτθ με κόψιμο για
ευκολότερθ διείςδυςθ και ιςχυρότερθ ςυγκράτθςθ.

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 4.0x120

Γαλβανιηζ καταςκευαςμζνεσ από ανκεκτικό χάλυβα
C1022 υψθλισ αντοχισ διακζτουν πάςο κατά μικοσ του
ςπειρϊματοσ για εφκολο βίδωμα και μφτθ με κόψιμο για
ευκολότερθ διείςδυςθ και ιςχυρότερθ ςυγκράτθςθ.

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 3.5x30

Γαλβανιηζ καταςκευαςμζνεσ από ανκεκτικό χάλυβα
C1022 υψθλισ αντοχισ διακζτουν πάςο κατά μικοσ του
ςπειρϊματοσ για εφκολο βίδωμα και μφτθ με κόψιμο για

ευκολότερθ διείςδυςθ και ιςχυρότερθ ςυγκράτθςθ.
20
21

Βφςματα οφπα διαςτάςεων (Νο 6)
για τοίχο.
Βφςματα οφπα διαςτάςεων (Νο 8)
για τοίχο.

22

Πόμολα για ντουλάπια νίκελ.

23

ιλικόνθ διάφανθ αντιμουχλικι.

24

Πλαςτικά πόδια 10εκ.

25

Μφτεσ για μαγνιτεσ (PZ1).

26

Μφτεσ για μαγνιτεσ (PZ2).

27

Μφτεσ για μαγνιτεσ (PZ3).

28
29
30

Μεντεςζδεσ Ferrari.
Μζτρα μεηοφρεσ 3μ
Μεταλλικά ςτθριγματάκια ραφιϊν

31

Πριόνια λεπτισ κοπισ

32
33

Σρυπάνια κοβαλτίου 3mm
Σρυπάνια κοβαλτίου 5mm

34

Διςκάκια κοπισ για μικρό τροχό
(115x1.0x22.23) inox μζταλλα

Τψθλισ αντοχισ και εξαιρετικισ ποιότθτασ.
Τψθλισ αντοχισ και εξαιρετικισ ποιότθτασ.
Αϋ ποιότθτασ,με ςωςτι προεργαςία, χωρίσ
ξεφλουδίςματα, γδαρςίματα και οξειδϊςεισ.
Με μεγάλθ ελαςτικότθτα, αντοχι ςτισ υπεριϊδεισ
ακτίνεσ, τισ ρθγματϊςεισ, το νερό, τθν υγραςία,
εμπλουτιςμζνθ με πρόςκετα μυκθτοκτόνα για αντίςταςθ
ςτθν ανάπτυξθ μοφχλασ. Για εςωτερικι και εξωτερικι
χριςθ. τεγανοποίθςθ καταςκευϊν από γυαλί, πλακίδια,
υαλότουβλα, πλαςτικά, βαμμζνο ι περαςμζνο με βερνίκι
ξφλο, μζταλλα, μπετόν, ςοβά κ.ά.
Να ζχουν τισ απαιτοφμενεσ αντοχζσ.
Μφτεσ κατάλλθλεσ για θλεκτρικά εργαλεία και
κατςαβίδια χειρόσ για χριςθ ςε ξφλο, πλαςτικό, τοίχο,
μζταλλο. Θερμικι επεξεργαςία με υλικό υψθλισ αντοχισ
για μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ με πολφ ιςχυρό μαγνιτθ
να ςυγκρατεί και τισ πιο μεγάλεσ βίδεσ.
Μφτεσ κατάλλθλεσ για θλεκτρικά εργαλεία και
κατςαβίδια χειρόσ για χριςθ ςε ξφλο, πλαςτικό, τοίχο,
μζταλλο. Θερμικι επεξεργαςία με υλικό υψθλισ αντοχισ
για μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ με πολφ ιςχυρό μαγνιτθ
να ςυγκρατεί και τισ πιο μεγάλεσ βίδεσ.
Μφτεσ κατάλλθλεσ για θλεκτρικά εργαλεία και
κατςαβίδια χειρόσ για χριςθ ςε ξφλο, πλαςτικό, τοίχο,
μζταλλο. Θερμικι επεξεργαςία με υλικό υψθλισ αντοχισ
για μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ με πολφ ιςχυρό μαγνιτθ
να ςυγκρατεί και τισ πιο μεγάλεσ βίδεσ.
Αϋ ποιότθτασ χωρίσ γδαρςίματα και οξειδϊςεισ
Μεταλλικι μεηοφρα rollμε λαβι από καουτςοφκ 3m
Γωνίεσ ςτιριξθσ ντουλαπιϊν βαρζωσ τφπου γαλβανιηζ.
Σα φφλλα του πριονιοφ είναι από ςκλθρυμζνο χάλυβα .
Αποτελοφνται από το ςϊμα και τα δόντια. Σο ςϊμα είναι
δυνατόν να ζχει και μια μεταλλικι ενίςχυςθ ςτο πάνω
μζροσ (ράχθ), προκειμζνου να μθν κάμπτεται κατά τθν
εργαςία και δεν δίνει ίςιεσ τομζσ.
Δθμιουργοφν διάτρθςθ οπϊν μικρισ διατομισ
Δθμιουργοφν διάτρθςθ οπϊν μικρισ διατομισ
Σο μζγιςτο πάχοσ δίςκου 1,0 mm είναι το ιδανικό
εργαλείο για τθν κατεργαςία υλικϊν με λεπτά τοιχϊματα
κακϊσ και ςυμπαγι υλικά. Ζξτρα-λεπτοί δίςκοι κοπισ
κόβουν πολφ ευκολότερα, χάρθ ςτθ μικρότερθ τριβι ςτο
κατεργαηόμενο τεμάχιο. Αυτό ελαχιςτοποιεί τθ κερμικι
καταπόνθςθ και μειϊνει αιςκθτά το μπλε χρωματιςμό
του κατεργαηόμενου τεμαχίου. Η ςχεδόν χωρίσ γρζηια
κοπι, ελαχιςτοποιεί επίςθσ τθν χρονοβόρα τελικι
εργαςία.

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΠΑΝΙΔΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ
Σ.Ε. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ

ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
Π.Ε. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ/
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «υντιρθςθ και επιςκευι κτιριακϊν
υποδομϊν ςχολικϊν
ςυγκροτθμάτων του Διμου ςτα
πλαίςια υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ κοινωφελοφσ
εργαςίασ ςε Διμουσ»
Προχπολογιςμόσ: 24.770,24 €

ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α

Είδοσ

1

6

Κόντρα Πλακζ Θαλάςςθσ (2,50μ.x1,25μ.)
20 mm.
Μελαμίνθ ζγχρωμθ (3,66mx1,83m)16
mm
Μελαμίνθ Λευκι (3,66mx1,83m) 16mm
Μελαμίνθ Λευκι (3,66mx1,83m) 8 mm
Μελαμίνθ ζγχρωμθ (3,66mx1,83m)
2.5cm
Μελαμίνθ Λευκι (3,66mx1,83m) 2.5cm

7

Ινςουλάιτ (3,05x1.22m)

8

12

PVC Σαινία περικωρίου ψιλι λευκι
20mm
PVC Σαινία περικωρίου ψιλι ζγχρωμθ
20mm
PVC Σαινία περικωρίου χοντρι ζγχρωμθ
20mm
PVC Σαινία περικωρίου χοντρι ζγχρωμθ
30mm
Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 4,0χ16μ.

13

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 3,5χ50μ

14

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 6,0χ30μ.

15

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 6,0χ120μ.

2
3
4
5

9
10
11

16

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 4.0χ70μ.

Μονάδα
μζτρηςησ

Ποςότητα

φφλλα

40

72,50

2.900,00€

φφλλα

90

45,00

4.050,00€

φφλλα
φφλλα

70
60

33,00
28,00

2.310,00€
1.680,00€

φφλλα

30

60,00

1.800,00€

φφλλα
τεμ

20

55,00

1.100,00€

30

20,00

600,00€

500

0,80

400,00€

500

1,10

550,00€

700

2,50

1.750,00€

300

3,00

900,00€

2

4,50

9,00€

5

9,10

45,50€

1

9,70

9,70€

1

6,90

6,90€

1

6,20

6,20€

μζτρα
μζτρα
μζτρα
μζτρα
Κουτιά
Κουτιά
Κουτιά
Κουτιά
Κουτιά

Σιμή

φνολο

17
18
19
20
21
22

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 5.0χ50

Κουτιά

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 4.0x120

Κουτιά

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 3.5x30

Κουτιά

Βφςματα οφπα διαςτάςεων (Νο 6) για
τοίχο.
Βφςματα οφπα διαςτάςεων (Νο 8) για
τοίχο.
Πόμολα για ντουλάπια νίκελ.

Κουτιά

23

ιλικόνθ διάφανθ αντιμουχλικι 260ml

24

Πλαςτικά πόδια 10εκ.

25

Μφτεσ για μαγνιτεσ (PZ1).

26

Μφτεσ για μαγνιτεσ (PZ2).

27

Μφτεσ για μαγνιτεσ (PZ3).

Κουτιά
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

Μεντεςζδεσ Ferrari.

τεμ

Μζτρα μεηοφρεσ 3μ

τεμ

Μεταλλικά ςτθριγματάκια ραφιϊν

τεμ

31

Πριόνια λεπτισ κοπισ

τεμ

32

Σρυπάνια κοβαλτίου 3mm

κουτιά

Σρυπάνια κοβαλτίου 5mm

κουτιά

28
29
30

33
34

Διςκάκια κοπισ για μικρό
(115x1.0x22.23) inox μζταλλα

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΠΑΝΙΔΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ
Σ.Ε. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

τροχό

τεμ

1

5,90

5,90€

1

8,50

8,50€

5

4,50

22,50€

3

1,70

5,10€

3

1,90

5,70€

200

1,20

240,00€

50

2,30

115,00€

500

0,25

125,00€

10

3,85

38,50€

30

3,90

117,00€

10

3,95

39,50€

300

0,50

150,00€

4

8,00

32,00€

400

0,70

280,00€

2

15,00

30,00€

10

20,40

204,00€

10

36,50

365,00€

50

1,50

75,00€

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.

19.976,00€

Φ.Π.Α 24%

4.794,24€

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

24.770,24€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ

ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
Π.Ε. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ/
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «υντιρθςθ και επιςκευι κτιριακϊν
υποδομϊν ςχολικϊν
ςυγκροτθμάτων του Διμου ςτα
πλαίςια υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ κοινωφελοφσ
εργαςίασ ςε Διμουσ»
Προχπολογιςμόσ: 24.770,24 €

ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ
Ελευκ. Βενιηζλου 200 - Κερατςίνι
– Σ.Κ. 18756
Πλθροφορίεσ : Πανίδου Βαρβάρα
Σθλ. : 2132074810

Κ.Α. 15/7331.0056
Αρ. Μελζτησ: 26.0/2018

ΘΕΜΑ :Προμήθεια ξυλείασ και διαφόρων υλικών ξυλείασ για τισ ανάγκεσ του ζργου:
«υντήρηςη και επιςκευή κτιριακών υποδομών ςχολικών ςυγκροτημάτων του Δήμου ςτα
πλαίςια υλοποίηςησ του προγράμματοσ κοινωφελοφσ εργαςίασ ςε Δήμουσ»
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η μελζτθ αυτι αφορά προμικεια ξυλείασ και διαφόρων υλικϊν ξυλείασ για τισ ανάγκεσ του
ζργου: «υντιρθςθ και επιςκευι κτιριακϊν υποδομϊν ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων του
Διμου ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κοινωφελοφσ εργαςίασ ςε Διμουσ»
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με απευκείασ ανάκεςθ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
 Σου άρκρου 58 του Ν. 3852/2010.


Σισ διατάξεισ των άρκρων 2 παρ.31, 118 & 328 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.



Σου Ν.4414/Α’ /9-8-2016 αρ.61 παρ.2 ‘’ περί ενίςχυςθσ οργανιςμϊν τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ και νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου των Ο.Σ.Α. από το Σαμείο
Παρακατακθκϊν και Δάνειων με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ’’

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.
Προςφορά που κα δίνεται για μζροσ των ειδϊν δεν κα γίνεται αποδεκτι.

ΑΡΘΡΟ 3ο
υμβατικά ςτοιχεία
Σα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ είναι:
-Η τεχνικι ζκκεςθ - Σεχνικζσ προδιαγραφζσ
-Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
-Η ςυγγραφι των υποχρεϊςεων
-Ζντυπο Προςφοράσ
ΑΡΘΡΟ 4ο
Σιμζσ Προςφορών

Η 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 του προχπολογιςμοφ προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά υμμετοχήσ

1. Τπεφκυνθ διλωςθ του αρκρ. 8 του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι
ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ μελζτθσ
2. Σεχνικι προςφορά
3. Οικονομικι προςφορά
Οι προςφορζσ και θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφονται από τον προςφζροντα ,
εφόςον είναι φυςικό πρόςωπο.
ε περίπτωςθ εκπροςϊπθςθσ νομικοφ προςϊπου ,ο υπογράφων τα ανωτζρω
ζγγραφα , πρζπει να προκφπτει από προςκόμιςθ νομιμοποιθτικϊν εγγράφων
ότι ζχει εξουςιοδοτθκεί νομίμωσ για το ςκοπό αυτό .
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά κατακφρωςησ
Πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται
να προςκομίςει τα παρακάτω ζγγραφα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ.2 και 3

του άρκρου 80 του Ν.4412/2016 ωσ δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ μθ
ςυνδρομισ των λόγων του άρκρου 73 παρ.1 και 2 :
α) απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ
εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τθσ (ΙΚΕ) τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον
Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
β) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ και
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.

ΑΡΘΡΟ 6ο
φμβαςη

τον ανάδοχο που ζγινε θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ.
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.
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
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

ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνοσ και τόποσ παράδοςησ και παραλαβή ειδών
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ τθσ παροφςασ προμικειασ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει όςα είδθ βρεκοφν ελαττωματικά κατά το
ςτάδιο παραλαβισ ι χρθςιμοποίθςισ τουσ.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ποιότητα προϊόντων
Η ποιότθτα των ειδϊν κα είναι άριςτθ και ο Διμοσ κρατά το δικαίωμα να ακυρϊςει τθν
προμικεια εάν τα προμθκευόμενα είδθ δεν είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ
μελζτθσ.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Παραλαβή
Η διαδικαςία παραλαβισ των ποςοτιτων 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 ελλατωματικϊν.
Σα υλικά κα παραδοκοφν µε φροντίδα, παρουςία και ζξοδα του προμθκευτι εντόσ τθσ
κεντρικισ αποκικθσ του ∆ιµου μασ, ςυςκευαςμζνα ςε ευρωπαλζτεσ βαρζοσ τφπου με δφο
(2) ανοίγματα διαςτάςεων 0,80x1,20.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Εκχώρηςη
Ο προμθκευτισ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ
χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Διμου Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ
ΑΡΘΡΟ 11ο
Επίλυςη διαφορών
Οι διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα επιλυκοφν
με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςτα Δικαςτιρια Πειραιά.

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΠΑΝΙΔΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ
Σ.Ε. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ

ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
Π.Ε. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ/
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΘΕΜΑ :Προμήθεια ξυλείασ και διαφόρων υλικών ξυλείασ για τισ ανάγκεσ του ζργου: «υντήρηςη
και επιςκευή κτιριακών υποδομών ςχολικών ςυγκροτημάτων του Δήμου ςτα πλαίςια
υλοποίηςησ του προγράμματοσ κοινωφελοφσ εργαςίασ ςε Δήμουσ»

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

Είδοσ

1

6

Κόντρα Πλακζ Θαλάςςθσ (2,50μ.x1,25μ.)
20 mm.
Μελαμίνθ ζγχρωμθ (3,66mx1,83m)16
mm
Μελαμίνθ Λευκι (3,66mx1,83m) 16mm
Μελαμίνθ Λευκι (3,66mx1,83m) 8 mm
Μελαμίνθ ζγχρωμθ (3,66mx1,83m)
2.5cm
Μελαμίνθ Λευκι (3,66mx1,83m) 2.5cm

7

Ινςουλάιτ (3,05x1.22m)

8

12

PVC Σαινία περικωρίου ψιλι λευκι
20mm
PVC Σαινία περικωρίου ψιλι ζγχρωμθ
20mm
PVC Σαινία περικωρίου χοντρι ζγχρωμθ
20mm
PVC Σαινία περικωρίου χοντρι ζγχρωμθ
30mm
Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 4,0χ16μ.

13

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 3,5χ50μ

14

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 6,0χ30μ.

15

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 6,0χ120μ.

2
3
4
5

9
10
11

16
17
18
19
20

Μονάδα
μζτρηςησ

Ποςότητα

φφλλα

40

φφλλα

90

φφλλα
φφλλα

70
60

φφλλα

30

φφλλα
τεμ

20

μζτρα
μζτρα
μζτρα
μζτρα
Κουτιά
Κουτιά
Κουτιά
Κουτιά

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 4.0χ70μ.

Κουτιά

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 5.0χ50

Κουτιά

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 4.0x120

Κουτιά

Νοβοπανόβιδεσ διάςταςθσ 3.5x30

Κουτιά

Βφςματα οφπα διαςτάςεων (Νο 6) για
τοίχο.

Κουτιά

30
500
500
700
300
2
5
1
1
1
1
1
5
3

Σιμή

φνολο

21
22

Βφςματα οφπα διαςτάςεων (Νο 8) για
τοίχο.
Πόμολα για ντουλάπια νίκελ.

23

ιλικόνθ διάφανθ αντιμουχλικι 260ml

24

Πλαςτικά πόδια 10εκ.

25

Μφτεσ για μαγνιτεσ (PZ1).

26

Μφτεσ για μαγνιτεσ (PZ2).

27

Μφτεσ για μαγνιτεσ (PZ3).

Κουτιά
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

Μεντεςζδεσ Ferrari.

τεμ

Μζτρα μεηοφρεσ 3μ

τεμ

Μεταλλικά ςτθριγματάκια ραφιϊν

τεμ

31

Πριόνια λεπτισ κοπισ

τεμ

32

Σρυπάνια κοβαλτίου 3mm

κουτιά

Σρυπάνια κοβαλτίου 5mm

κουτιά

28
29
30

33
34

Διςκάκια κοπισ για μικρό
(115x1.0x22.23) inox μζταλλα

τροχό

τεμ

3
200
50
500
10
30
10
300
4
400
2
10
10
50
ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Ο Προσφέρων

Σφραγίδα/ Υπογραφή

