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Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας

Προϋπολογισμός: 24.709,48€
Κ.Α. 35/6662.0004
Αρ. Μελέτης: 40.0/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας για τις ανάγκες
του Δήμου μας για διάφορες κατασκευές όπως γραφεία, ντουλάπια, πάγκους, ράφια για
τα Δημοτικά κτίρια του Δήμου.
Η προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών είναι απαραίτητη για την συντήρηση και επισκευή
των κτιριακών υποδομών του Δήμου μας.
Η προμήθεια περιλαμβάνει κόντρα πλακέ, μελαμίνες, PVC, νοβοπανόβιδες, κλειδαριές,
πόμολα, σύρτες, μεντεσέδες, τρυπάνια, πλαστικά πόδια, τάπες και λοιπά είδη και υλικά
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και τις αυξημένες ανάγκες προμήθειας των
ανωτέρω υλικών, καθώς εντός του έτους 2020 δεν έχει υλοποιηθεί παρόμοια προμήθεια.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η κοπή των υλικών (κοπές σε είδη που
απαιτούνται και είναι απαραίτητες καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις
ανάγκες που προκύπτουν) και η μεταφορά στο ξυλουργείο του Δήμου παρουσία του
Προϊσταμένου του Τμήματος Μικροέργων και Παιδικών Χαρών του Δήμου. 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. Η
προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το
Δήμο. Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.709,48€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%),
οι δε τιμές μονάδος διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο σε αντίστοιχα
είδη.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35/6662.0004 με τίτλο «Προμήθεια ξυλείας και υλικών
ξυλείας».
Η συντάξασα
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Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας

Προϋπολογισμός: 24.709,48€
Κ.Α. 35/6662.0004
Αρ. Μελέτης: 40.0/2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

1

2

3

4

5

Είδος
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λεπτά
φύλλα ξύλου τα οποία συγκολλούνται μαζί, με
αντίθετη φορά για περισσότερη αντοχή. Η
συγκόλληση μεταξύ των φύλλων αυτών να γίνεται
κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία,
Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης (2,50μ.x1,25μ.)
χρησιμοποιώντας ισχυρές κόλλες (φανολικές
20 mm.
ρητίνες) με αποτέλεσμα το κόντρα πλακέ πού
παράγεται να δείχνει σαν ένα ενιαίο υλικό
ξυλείας. Η όλη διαδικασία παραγωγής του θα το
κάνει ανθεκτικό στο ράγισμα, στη στρέβλωση και
τη συρρίκνωση.
Συνθετικό πολυμερές υλικό, ανθεκτικό στα
Μελαμίνη έγχρωμη (3,66mx1,83m)16
γρατζουνίσματα, στη τριβή και στα διαβρωτικά.
mm
Με σωστή επεξεργασία στα τελειώματα της
επιφάνειας.
Συνθετικό πολυμερές υλικό, ανθεκτικό στα
γρατζουνίσματα, στη τριβή και στα διαβρωτικά.
Μελαμίνη Λευκή (3,66mx1,83m) 16mm
Με σωστή επεξεργασία στα τελειώματα της
επιφάνειας.
Συνθετικό πολυμερές υλικό, ανθεκτικό στα
γρατζουνίσματα, στη τριβή και στα διαβρωτικά.
Μελαμίνη Λευκή (3,66mx1,83m) 8 mm
Με σωστή επεξεργασία στα τελειώματα της
επιφάνειας.
Συνθετικό πολυμερές υλικό, ανθεκτικό στα
γρατζουνίσματα, στη τριβή και στα διαβρωτικά.
Μελαμίνη έγχρωμη (3,66mx1,83m)
Με σωστή επεξεργασία στα τελειώματα της
2.5cm
επιφάνειας.

6

Μελαμίνη Λευκή (3,66mx1,83m) 2.5cm

7

Ινσουλάιτ (3,05mx1.22m)

Συνθετικό πολυμερές υλικό, ανθεκτικό στα
γρατζουνίσματα, στη τριβή και στα διαβρωτικά.
Με σωστή επεξεργασία στα τελειώματα της
επιφάνειας.
Χρησιμοποιείται για τη κατασκευή πινάκων
ανακοινώσεων.

8

PVC Ταινία περιθωρίου ψιλή λευκή
20mm

9

PVC Ταινία περιθωρίου ψιλή έγχρωμη
20mm

10
11

12

13

14

15

16

17

18
19
20
21

Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.

Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
Οποιουδήποτε χρώματος κατ’ επιλογή της
Υπηρεσίας.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
PVC Ταινία περιθωρίου χοντρή έγχρωμη
Οποιουδήποτε χρώματος κατ’ επιλογή της
20mm
Υπηρεσίας.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
PVC Ταινία περιθωρίου χοντρή έγχρωμη
Οποιουδήποτε χρώματος κατ’ επιλογή της
30mm
Υπηρεσίας.
Γαλβανιζέ κατασκευασμένες από ανθεκτικό
χάλυβα C1022 υψηλής αντοχής διαθέτουν πάσο
Νοβοπανόβιδες διάστασης 4,0χ18μ.
κατά μήκος του σπειρώματος για εύκολο βίδωμα
και μύτη με κόψιμο για ευκολότερη διείσδυση και
ισχυρότερη συγκράτηση.
Γαλβανιζέ κατασκευασμένες από ανθεκτικό
χάλυβα C1022 υψηλής αντοχής διαθέτουν πάσο
κατά μήκος του σπειρώματος για εύκολο βίδωμα
Νοβοπανόβιδες διάστασης 3,5χ50μ
και μύτη με κόψιμο για ευκολότερη διείσδυση και
ισχυρότερη συγκράτηση.

Νοβοπανόβιδες διάστασης 6,0χ80μ.

Νοβοπανόβιδες διάστασης 4.0χ70μ.

Γαλβανιζέ κατασκευασμένες από ανθεκτικό
χάλυβα C1022 υψηλής αντοχής διαθέτουν πάσο
κατά μήκος του σπειρώματος για εύκολο βίδωμα
και μύτη με κόψιμο για ευκολότερη διείσδυση και
ισχυρότερη συγκράτηση.
Γαλβανιζέ κατασκευασμένες από ανθεκτικό
χάλυβα C1022 υψηλής αντοχής διαθέτουν πάσο
κατά μήκος του σπειρώματος για εύκολο βίδωμα
και μύτη με κόψιμο για ευκολότερη διείσδυση και
ισχυρότερη συγκράτηση.

Νοβοπανόβιδες διάστασης 5.0χ50

Γαλβανιζέ κατασκευασμένες από ανθεκτικό
χάλυβα C1022 υψηλής αντοχής διαθέτουν πάσο
κατά μήκος του σπειρώματος για εύκολο βίδωμα
και μύτη με κόψιμο για ευκολότερη διείσδυση και
ισχυρότερη συγκράτηση.

Νοβοπανόβιδες διάστασης 3.5x30

Γαλβανιζέ κατασκευασμένες από ανθεκτικό
χάλυβα C1022 υψηλής αντοχής διαθέτουν πάσο
κατά μήκος του σπειρώματος για εύκολο βίδωμα
και μύτη με κόψιμο για ευκολότερη διείσδυση και
ισχυρότερη συγκράτηση.

Γωνιές 10x10 μεταλλικές βαρέως τύπου
Γωνιές 3x3 μεταλλικές βαρέως τύπου
(roll stop)
Βύσματα ούπα διαστάσεων (Νο 6) για
τοίχο.
Βύσματα ούπα διαστάσεων (Νο 8) για
τοίχο.

Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.
Υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ποιότητας.

22

Πόμολα για ντουλάπια νίκελ.

24
25

Αυτοκόλλητες τάπες διαφόρων
χρωμάτων
Πλαστικά πόδια 10εκ. (μαύρα ή λευκά)
Μεντεσέδες Ferrari.

26

Μέτρα μεζούρες 3μ

27

Μεταλλικά στηριγματάκια ραφιών

28

Μαδέρια πλανισμένα κουρμπαριστά
(σουηδικό) 50x100

23

39

Κόντρα πλακέ θαλάσσης 6mm (ακουμέ)

30
31
32

Μελαμίνη έγχρωμη 8mm
Γωνίες βαρέως τύπου 20x30 (για ράφια)
Μέτρα ξύλινα 2m

33

Βενζινόκολλα 500ml

34

Κόλλα atlakoll 5kg

Η συντάξασα

Α΄ ποιότητας,με σωστή προεργασία, χωρίς
ξεφλουδίσματα, γδαρσίματα και οξειδώσεις.

Να έχουν τις απαιτούμενες αντοχές.
Α΄ ποιότητας χωρίς γδαρσίματα και οξειδώσεις
Μεταλλική μεζούρα rollμε λαβή από καουτσούκ
3m
Γωνίες στήριξης ντουλαπιών βαρέως τύπου
γαλβανιζέ.

To κόντρα πλακέ θαλάσσης είναι ένα ειδικό
κόντρα πλακέ για χρήση σε συνθήκες υγρασίας ή
ακόμη και μέσα στο νερό.
Είναι ιδανικό για υπόστρωμα σε κολλητά δάπεδα
αλλά και σε σανίδες μεγάλου πλάτους.

κόλλα λεπτόρρευστη κατάλληλη για τη δυνατή
συγκόλληση δερμάτινων ειδών, καπλαμάδων,
ταπετσαριών, επίπλων, χαρτιών, χαρτονιών,
τσόχας, λάστιχου, MDF, μοκετών, πλαστικών
πλακιδίων κτλ
Μόνιμο αποτέλεσμα, εύκολο άπλωμα με πινέλο,
ρευστή μορφή, ταχείας πήξης
Θεωρήθηκε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
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Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας

Προϋπολογισμός: 24.709,48€
Κ.Α. 35/6662.0004
Αρ. Μελέτης: 40.0/2020.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Είδος

1

6

Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης (2,00μ.x1,25μ.)
20 mm.
Μελαμίνη έγχρωμη (3,66mx1,83m)16
mm
Μελαμίνη Λευκή (3,66mx1,83m) 16mm
Μελαμίνη Λευκή (3,66mx1,83m) 8 mm
Μελαμίνη έγχρωμη (3,66mx1,83m)
2.5cm
Μελαμίνη Λευκή (3,66mx1,83m) 2.5cm

7

Ινσουλάιτ (3,05x1.22m)

8

12

PVC Ταινία περιθωρίου ψιλή λευκή
20mm
PVC Ταινία περιθωρίου ψιλή έγχρωμη
20mm
PVC Ταινία περιθωρίου χοντρή έγχρωμη
20mm
PVC Ταινία περιθωρίου χοντρή έγχρωμη
30mm
Νοβοπανόβιδες διάστασης 4,0χ18μ.

13

Νοβοπανόβιδες διάστασης 3,5χ50μ

14

Νοβοπανόβιδες διάστασης 6,0χ80μ.

2
3
4
5

9
10
11

15
16
17
18
19

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

φύλλα

20

55,00

1.100,00€

φύλλα

75

47,00

3.525,00€

φύλλα
φύλλα

70
60

38,00
30,00

2.660,00€
1.800,00€

φύλλα

30

65,00

1.950,00€

φύλλα
τεμ

20

58,00

1.160,00€

30

35,00

1.050,00€

500

0,80

400,00€

500

1,00

500,00€

500

2,20

1.100,00€

500

3,00

1.500,00€

8

5,50

44,00€

8

8,50

68,00€

2

12,00

24,00€

3

7,00

21,00€

1

6,50

6,50€

8

5,50

44,00€

100

0,80

80,00€

3

9,20

27,60€

μέτρα
μέτρα
μέτρα
μέτρα
Κουτιά
Κουτιά
Κουτιά

Νοβοπανόβιδες διάστασης 4.0χ70μ.

Κουτιά

Νοβοπανόβιδες διάστασης 5.0χ50

Κουτιά

Νοβοπανόβιδες διάστασης 3.5x30

Κουτιά

Γωνιές 10x10 μεταλλικές βαρέως τύπου

τεμ

Γωνιές 3x3 μεταλλικές βαρέως τύπου
(roll stop)

Κουτιά
100τμχ

Τιμή

Σύνολο

Βύσματα ούπα διαστάσεων (Νο 6) για
τοίχο.
Βύσματα ούπα διαστάσεων (Νο 8) για
τοίχο.
Πόμολα για ντουλάπια νίκελ.

Κουτιά

23

Αυτοκόλλητες τάπες διαφόρων
χρωμάτων

σελίδες

24

Πλαστικά πόδια 10εκ.(μαύρα ή λευκά)

20
21
22

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Κουτιά
τεμ

τεμ

Μεντεσέδες Ferrari (με 16 πάτημα)

τεμ

Μέτρα μεζούρες 3μ (μεταλλικές)

τεμ

Μεταλλικά στηριγματάκια ραφιών

τεμ

Μαδέρια πλανισμένα κουρμπαριστά
(σουηδικό)
Κόντρα πλακέ θαλάσσης 6mm (οκουμέ)

τεμ
φύλλα

Μελαμίνη έγχρωμη 8mm

φύλλα

Γωνιές βαρέου τύπου 20x30 (για ράφια)

τεμ

Μέτρα ξύλινα 2m

τεμ

Βενζινόκολλα 500ml

τεμ

Κόλλα atlakoll 5kg

τεμ

Η συντάξασα

3

1,80

5,40€

3

2,00

6,00€

300

1,25

375,00€

15

1,30

19,50€

700

0,25

175,00€

700

0,55

385,00€

3

8,00

24,00€

700

0,09

63,00€

80

10,00

800,00€

20

22,00

440,00€

10

35,00

350,00€

50

2,70

135,00€

2

8,00

16,00€

2

6,50

13,00€

2

30,00

60,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

19.927,00€

Φ.Π.Α 24%

4.782,48€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.709,48€

Θεωρήθηκε
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Πανίδου Βαρβάρα

Κρητικού Θεοδώρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ελευθ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι
– Τ.Κ. 18756
Πληροφορίες : Πανίδου Βαρβάρα
Τηλ. : 2132074810

Προϋπολογισμός: 24.709,48€
Κ.Α.35/6662.0004
Αρ. Μελέτης: 40.0/2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η μελέτη αυτή αφορά προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας για τις ανάγκες του Δήμου
μας για διάφορες κατασκευές όπως γραφεία, ντουλάπια, πάγκους, ράφια για τα Δημοτικά
κτίρια 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 των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 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.
Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 ( Κλεισθένης Ι)

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται και πρέπει να είναι
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Τα
-Η
-Ο
-Η
-Ο

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία
συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
τεχνική έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές
ενδεικτικός προϋπολογισμός
συγγραφή των υποχρεώσεων
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.
Άρθρο 5ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν
λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016.
2. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τη μελέτη
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.
Άρθρο 6ο
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα :
α) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
ΑΡΘΡΟ 7ο
Σύμβαση
Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση,
η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει
μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε
διάστημα ημερών που θα αποφασίσει ο Δήμος και πάντα εντός των προθεσμιών που ορίζει
ο νόμος, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
αρ.206 του Ν.4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.
Κατά την πορεία υλοποίησης της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να
υποκαταστήσει τις ποσότητες των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν,
εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την
υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας.
Η σύμβαση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε σε περίπτωση που παραδοθεί το σύνολο του
συμβατικού αντικειμένου πριν την συμπλήρωση του ανωτέρου χρονικού διαστήματος.
Τα είδη θα παραδοθούν εντός του ξυλουργείου του Δήμου μας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το
στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους.
ΑΡΘΡΟ 10ο
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 11ο
Εκχώρηση
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
ΑΡΘΡΟ 12ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα Δικαστήρια Πειραιά.
Η συντάξασα

Θεωρήθηκε
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Πανίδου Βαρβάρα

Κρητικού Θεοδώρα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

Είδος

1

6

Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης (2,00μ.x1,25μ.)
20 mm.
Μελαμίνη έγχρωμη (3,66mx1,83m)16
mm
Μελαμίνη Λευκή (3,66mx1,83m) 16mm
Μελαμίνη Λευκή (3,66mx1,83m) 8 mm
Μελαμίνη έγχρωμη (3,66mx1,83m)
2.5cm
Μελαμίνη Λευκή (3,66mx1,83m) 2.5cm

7

Ινσουλάιτ (3,05x1.22m)

8

12

PVC Ταινία περιθωρίου ψιλή λευκή
20mm
PVC Ταινία περιθωρίου ψιλή έγχρωμη
20mm
PVC Ταινία περιθωρίου χοντρή έγχρωμη
20mm
PVC Ταινία περιθωρίου χοντρή έγχρωμη
30mm
Νοβοπανόβιδες διάστασης 4,0χ18μ.

13

Νοβοπανόβιδες διάστασης 3,5χ50μ

14

Νοβοπανόβιδες διάστασης 6,0χ80μ.

2
3
4
5

9
10
11

15
16
17

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

φύλλα

20

φύλλα

75

φύλλα
φύλλα

70
60

φύλλα

30

φύλλα
τεμ

20

μέτρα
μέτρα
μέτρα
μέτρα
Κουτιά
Κουτιά
Κουτιά

Νοβοπανόβιδες διάστασης 4.0χ70μ.

Κουτιά

Νοβοπανόβιδες διάστασης 5.0χ50

Κουτιά

Νοβοπανόβιδες διάστασης 3.5x30

Κουτιά

Γωνιές 10x10 μεταλλικές βαρέως τύπου

τεμ

Γωνιές 3x3 μεταλλικές βαρέως τύπου
(roll stop)

Κουτιά
100τμχ

Βύσματα ούπα διαστάσεων (Νο 6) για
τοίχο.
Βύσματα ούπα διαστάσεων (Νο 8) για
τοίχο.
Πόμολα για ντουλάπια νίκελ.

Κουτιά

23

Αυτοκόλλητες τάπες διαφόρων
χρωμάτων

σελίδες

24

Πλαστικά πόδια 10εκ.(μαύρα ή λευκά)

18
19
20
21
22

25

Μεντεσέδες Ferrari (με 16 πάτημα)

Κουτιά
τεμ

τεμ
τεμ

30
500
500
500
500
8
8
2
3
1
8
100
3
3
3
300
15
700
700

Τιμή

Σύνολο

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Μέτρα μεζούρες 3μ (μεταλλικές)

τεμ

Μεταλλικά στηριγματάκια ραφιών

τεμ

Μαδέρια πλανισμένα κουρμπαριστά
(σουηδικό)
Κόντρα πλακέ θαλάσσης 6mm (οκουμέ)

τεμ
φύλλα

Μελαμίνη έγχρωμη 8mm

φύλλα

Γωνιές βαρέου τύπου 20x30 (για ράφια)

τεμ

Μέτρα ξύλινα 2m

τεμ

Βενζινόκολλα 500ml

τεμ

Κόλλα atlakoll 5kg

τεμ

3
700
80
20
10
50
2
2
2
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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