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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ υπ’ αριθµόν 27

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΕΚΛΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

1.789,65

Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Συντάκτης: Σερήφ Ζουχάλ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3/3/2015
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«Προµήθεια πλαστικών καρεκλών »

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΕΚΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.789,65 €
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« Προµήθεια πλαστικών καρεκλών »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συνολικού προϋπολογισµού 1.789,65 € µε ΦΠΑ,
συντάσσονται προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Τµήµατος Καθαριότητας σε πλαστικές
καρέκλες, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου Κοµοτηνής .
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρίθµ.11389/93 Υπ. Απόφασης
«Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ( ΦΕΚ 185/΄Β/1993)
και υπάρχει εξασφαλισµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2015 µε Κ.Α. 10.7133.99. « Λοιπά
έπιπλα και σκεύη.»

Παρακάτω αναφέρονται συγκεκριµένες προδιαγραφές για καρέκλες σύµφωνα µε τις οποίες θα
πραγµατοποιηθεί η προµήθεια:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πλαστική καρέκλα στοιβαζόµενη εξωτερικής χρήσης
Με µπράτσα
Ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό και χρώµατα που δεν ξεθωριάζουν
∆ιαστάσεις: 79×59.
Ύψος Πλάτης: 48,
Πλάτος Καθίσµατος: 47,
Βάθος Καθίσµατος: 43.
Ελληνικής Κατασκευής.
Σε χρώµα Λευκό

Κοµοτηνή Τρίτη , 3 Μαρτίου 2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑ∆ΟΣ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ
Α/Α
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΡΕΚΛΑ

1

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
300

ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(ΕΥΡΩ)
4,85
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ (23%)
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

•

∆ΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

1.455,00
1.455,00
334,65
1.789,65

Οι ανωτέρω τιµές προέκυψαν µετά από έρευνα αγοράς.
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1°: Αντικείµενο της προµήθειας
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια πλαστικών καρεκλών για την
κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Καθαριότητας για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου
Κοµοτηνής.
ΑΡΘΡΟ 2°: Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε :
• Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185/Β/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει µέχρι σήµερα.
• To Ν.2286/ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα.
• To Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα.
• To Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010 : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι
σήµερα.
• To N. 3861/10 ΦΕΚ 112 A/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα.
• To Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 3°: Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
β) Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές
γ) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 4°: Τιµές προσφορών
Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη θα παραµένουν
σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την
ολοκλήρωση της 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. Τέλος, σηµειώνεται ότι κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η
χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος.

15REQ002626680 2015-03-10
ΑΡΘΡΟ 5°: Πληµµελής κατασκευή
Εφ' όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν
ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει.
ΑΡΘΡΟ 6°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν .
ΑΡΘΡΟ 7°: Όροι και διαδικασία παραλαβής προµήθειας
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών κάθε φορά ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής, η οποία έχει οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, παρουσία του αναδόχου.
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.
Τα υλικά είναι παραδοτέα στην έδρα του ∆ήµου ( εργοτάξιο υπηρεσίας καθαριότητας ) µέσα σε
χρονικό διάστηµα 10 ηµερών από την υπογραφή της συµβάσεως.
ΑΡΘΡΟ 8°
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και το κόστος µεταφοράς των ειδών.
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