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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Παροχές ένδυσης
Ποσού 6.717,27 συµπ.ΦΠΑ 23%
ΚΑ: 50.6061.01
Α∆ΑΜ πρωτ: 15REQ003225466
Α∆ΑΜ
15REQ003317585

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια ειδών ένδυσης για τις ανάγκες του
προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Πειραιά µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη προσφορά.
Τόπος παράδοσης: Στο Γραφείο Αντιδηµάρχου Ιωάννη Μελά στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο ∆.Πειραιά
Προϋπολογισµός: € 5461,20 πλέον Φ.Π.Α (23%) ήτοι € 6.717,27

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ισχύουσες διατάξεις
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
β) Του Ν 2286/30-1-95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών
θεµάτων" (ΦΕΚ 19/Α).
γ) Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».όπως
συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3731/08
δ) Τις διατάξεις της Υ.Α 55572/26-10-2005 (ΦΕΚ 1648/Β/29-11-2005)περί
καθορισµού της στο ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας .
Η σχετική πίστωση λαµβάνεται από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 µε Κ.Α.
50 6061.01 .

ΑΡΘΡΟ 4ο
Εγγυητική επιστολή
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
καταθέτουν πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να
καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α

ΑΡΘΡΟ 5ο
1

Χρόνος παράδοσης-Υποχρεώσεις αναδόχου
Τα είδη ένδυσης θα παραδοθούν εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης
στο Γραφείο Αντιδηµάρχου κ. Ιωάννη Μελά στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο ∆. Πειραιά.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος για κάθε είδος που θα προµηθεύσει, να πάρει τα σωστά
µέτρα του προσωπικού και στην παρούσα προµήθεια περιλαµβάνεται η ραφή των ειδών, η
µεταφορά τους, οι νόµιµες κρατήσεις και κάθε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί και είναι αναγκαία
για την εκτέλεσή της.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Xρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε
έξι (6) µήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται µέσα σ αυτό το χρονικό διάστηµα που
δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση, πρέπει να επανορθώνεται µέσα σε δέκα (10)
ηµερολογιακές ηµέρες, από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. Μετά τη λήξη του
χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης αφού έχει γίνει η
οριστική παραλαβή των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Αξιολόγηση προσφορών-Κατακύρωση αποτελέσµατος
Η κατακύρωση θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς. Λαµβάνονται υπόψη:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
2.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή εφόσον έχει
προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση
τις τεχνικές προδιαγραφές .
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσφέρουν για όλα τα είδη της οµάδας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών υλικών
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά
από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που
το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλεται στον προµηθευτή πέρα
των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης) και πρόστιµο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει
τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση,
όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
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επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
AΡΘΡΟ 10ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα, και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου καθώς
και κρατήσεις
α. 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ
β. Φόρος εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.
Πειραιάς , 18/11/2015
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ και
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ

Μ.ΚΑΡΡΑ

Γ.ΡΕΦΕΝΕΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Παροχές ένδυσης
Ποσού 6.717,27 συµπ.ΦΠΑ 23%
ΚΑ: 50.6061.01

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όλα τα είδη της προµήθειας θα είναι σύµφωνα µε τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.
Για κάθε είδος ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση να πάρει τα σωστά µέτρα του
προσωπικού και η προµήθεια θα περιλαµβάνει την προµήθεια, τη ραφή και τη µεταφορά των
ειδών, τις νόµιµες κρατήσεις και κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί και είναι αναγκαία για την
εκτέλεσή της.
Για κάθε είδος ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εναρµονιστεί µε τις κάτωθι ειδικές
προδιαγραφές:
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΝΔΡΙΚΟ /ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γαλάζιου, με ραφή ώμου και ωμίτη με εξώγαζο, με ραφή μασχάλης,
πλαϊνή και εσωτερική μανικιού πλακοραφή, στρίφωμα εξώγαζο, τσέπες πατ εξώγαζο. Η σύνθεση του
υφάσματος θα είναι 65% POLYESTER και 35% cotton, ύφανση PODLINA, βάρος υφάσματος 115 γρ./τρέχον
μέτρο.
ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ ΦΑΝΕΛΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ
Μπλούζα μακό-φανέλα κοντομάνικη, χρώματος κυπαρισσί, η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 100%
βαμβάκι.
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ UNISEX
(ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ) Παντελόνι (με τσέπες) από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί, με πατιλέτα με
μονό εξωτερικό γαζί, με ραφή καβάλου πίσω με εξώγαζο, στρίφωμα κοπτοράπτη, ζώνη με κουμπί, τσέπες
πίσω φιλέτο με θυλάκια, τσέπες πλαϊνές (στο μπατζάκι του παντελονιού) με διπλό εξώγαζο- επένδυση
από ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ, πατ, μονό εξώγαζο-επένδυση ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι
65% POLYESTER και 35% COTTON, με ύφανση ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ, βάρος υφάσματος 240 γρ/μ2.
ΠΟΥΛΟΒΕΡ
Πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια, χρώματος κυπαρισσί. Τα διακοσμητικά θα είναι από δέρμα
και η σύνθεση του υφάσματος θα είναι PACHB-HEIGHT BALL.
ΤΖΟΚΕΪ
Τζόκεϊ χρώματος κυπαρισσί. Η σύνθεση του υφάσματος θα είναι 65% POLYESTER και 35% COTTON.
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ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET
ΑΝΔΡΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ αδιάβροχο τζάκετ νάιλον με επένδυση χρώματος PANTONE 19-0414,TR FOREST
NIGHT 100% νάιλον, βάρους 150 γρ/m2.
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ
Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου, από φυσικό δέρμα, με σόλα από καουτσούκ, (αντιολισθητικό).
Στο πουκάμισο και το αδιάβροχο τζάκετ στο αριστερό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα φέρεται το σήμα
της Δημοτικής Αστυνομίας κεντητό. Το ίδιο σήμα φέρεται και στη μετωπίδα του τζόκεϊ. Το ίδιο σήμα
τυπωμένο φέρεται στο πίσω μέρος (πλάτη) της φανέλας και μικρότερο τυπωμένο στο αριστερό
ημιθωράκιο.
Ειδικότερα και σε ότι αφορά τις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές και λεπτομέρειες ραφής (οδηγίες),
καθώς και τα τεχνικά σκίτσα των προαναφερόμενων ειδών και τη σύνθεση των υφασμάτων αυτών,
ισχύουν όσα διαλαμβάνονται στα παραρτήματα των υπ’ αρ. 55572/29.11.2005 και 15945/7.4.2006
αποφάσεων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 6717,27€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α 50 6061.01 του προϋπολογισµού του
∆ήµου για το 2015.
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ και
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ
Μ.ΚΑΡΡΑ

Γ.ΡΕΦΕΝΕΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Παροχές ένδυσης
Ποσού 6.717,27 συµπ.ΦΠΑ 23%
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015
ΚΩ∆.: 50.6061.01
ΣΤΟΛΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1

2
3
4
5
6
7

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πουκάµισο
ανδρικό48τεµάχια
γυναικείο
χειµερινό
χρώµατος γαλάζιου
48τεµάχια
Μπλούζα µακό φανέλα
κοντοµάνικη
Παντελoνι καθηµερινό
48τεµάχια
unisex
Πουλόβερ
24τεµάχια
Τζόκεϊ
χρώµατος
κυπαρίσσι
24τεµάχια
Αδιάβροχο
τζάκετ
24τεµάχια
νάιλον
24ζεύγη
Μποτάκι
(αρβύλα)
δερµάτινο
χρώµατος
µαύρο

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
15,54

∆ΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ
745,92

∆ΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

CPV

917,48
18332000-5

13,32

639,36

786,41

19,98

959,04

1179,62

27,75
5,55

666,00
133,20

819,18
163,84

41,07

985,68

1212,39

55,50

1332,00

1638,36

18318400-5
18234000-8
18235100-6
18441000-2
18221000-4
18815000-5

ΣΥΝΟΛΟ
5.461,20
Φ.Π.Α. 23%
1256,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 6717,27 €
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ και
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΛΕΓXΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ
Μ.ΚΑΡΡΑ

Γ.ΡΕΦΕΝΕΣ
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