ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προµήθεια επικοινωνιακού υλικού και άλλων
εντύπων», για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον
εορτασµό της «Ευρωπαϊκής Ηµέρας Θάλασσας» και
των «Ηµερών Θάλασσας» έτους 2015
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.260,16 €
ΦΠΑ 23% : 3.739,83 €
ΣΥΝΟΛΟ : 20.000 €

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 210 4101693-4

K.A. 15.6471.04

«Προµήθεια επικοινωνιακού υλικού και άλλων εντύπων»,για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον
εορτασµό της «Ευρωπαϊκής Ηµέρας Θάλασσας» και των «Ηµερών Θάλασσας» έτους 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προµήθεια επικοινωνιακού υλικού και άλλων
εντύπων», για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον
εορτασµό της «Ευρωπαϊκής Ηµέρας Θάλασσας» και
των «Ηµερών Θάλασσας» έτους 2015
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.260,16 €
ΦΠΑ 23% : 3.739,83 €
ΣΥΝΟΛΟ : 20.000 €

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 210 4101693-4

K.A. 15.6471.04

Τεχνική Περιγραφή

Περιγραφή Έργου
Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Θάλασσας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου σε κάποιο ευρωπαϊκό λιµάνι που
ορίζεται οικοδεσπότης της διοργάνωσης. Φέτος, πραγµατοποιείται στον Πειραιά και θα επικεντρωθεί στο
ρόλο των λιµανιών και των ακτών ως πύλες ναυτιλιακής ανάπτυξης. Στην ηµερήσια διάταξη των οµιλιών
του συνεδρίου που θα πραγµατοποιηθεί βρίσκονται θέµατα όπως η ανάπτυξη θέσεων εργασίας, η
βιωσιµότητα και ο οικονοµικός ανταγωνισµός σε αυτές τις περιοχές.
Η διοργάνωση είναι µια µοναδική ευκαιρία για την αναπτυξιακή προώθηση της ευρύτερης περιοχής του
Πειραιά, τόσο µε την προβολή των θεµάτων της ναυτιλιακής και της λιµενικής µας βιοµηχανίας στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος για την «Γαλάζια Ανάπτυξη 2014-2020» όσο και µε την
τουριστική προβολή της περιοχής.
Με αφορµή τη διοργάνωση για την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ναυτιλίας, ο ∆ήµος Πειραιά διοργανώνει µια σειρά
εκδηλώσεων µε τίτλο «Ηµέρες Θάλασσας», από φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη του Πειραιά
και εµπνέονται από την ιστορία του και το µέλλον του και θα αναδείξουν όλα τα χαρακτηριστικά που
καθιστούν τον Πειραιά ναυτική πρωτεύουσα της Ελλάδος.
Η διοργάνωση αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία ανάδειξης των δυνατοτήτων συνεργασίας µεταξύ των
επιχειρηµατικών, και όχι µόνο, φορέων και καθώς και µοναδική ευκαιρία στοχευµένης προβολής της
ευρύτερης δραστηριότητας όσων συµµετέχουν. Οι γνωριµίες, συνεργασίες, το ενδιαφέρον των επισκεπτών
για τις δράσεις των φορέων, θα εξακολουθήσει και θα εξελιχθεί στο επόµενο διάστηµα.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραπάνω ενεργειών, εµφανίζεται η ανάγκη συνεργασίας µε
εξειδικευµένη εταιρία για την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών του έργου και ειδικότερα τη δηµιουργία
διαφηµιστικής καµπάνιας.
Αναλυτικότερα, η εταιρία που θα αναλάβει το έργο πρέπει να φέρει εις πέρας τα ακόλουθα:

Προµήθεια επικοινωνιακού υλικού και άλλων εντύπων.
Η πραγµατοποίηση της διοργάνωσης των εκδηλώσεων που θα γίνουν για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής
Ηµέρας Θάλασσας πρέπει να ανακοινωθεί και προβληθεί σε όλη την πόλη του Πειραιά, µέσω της
παραγωγής και τοποθέτησης των παρακάτω στοιχείων:
Μουσαµάς (τµχ. 5) σε κεντρικά σηµεία του Πειραιά όπως το δηµοτικό θέατρο Πειραιά διαστάσεων 2,00 Χ
5,00 µέτρα τυπωµένα σε µουσαµά: Εκτύπωση και τοποθέτηση.
Μουσαµάς (τµχ. 2) 5,00 Χ 2,00 µέτρα µε τελάρο: Εκτύπωση και τοποθέτηση
Αφίσες backlit διάστασης 1,30 Χ 2,00 µέτρα (τµχ. 40) σε 40 στάσεις λεωφορείων καθώς και σε µεταλλικά
πλαίσια διαστάσεων 1,10 Χ 1,60 µέτρα (τµχ. 40) σε 40 σηµεία του Πειραιά: Εκτύπωση και τοποθέτηση
Φυλλάδια διπλής όψης αποτύπωσης των δράσεων διάστασης Α3 (τµχ. 3000) που θα διανεµηθούν σε
διάφορα καταστήµατα και κεντρικά σηµεία του Πειραιά προκειµένου να ενηµερώνονται οι
ενδιαφερόµενοι. Εκτύπωση, δίπλωµα και διανοµή.
Roll up banners 0,80 X 2,00 µέτρα µε µηχανισµό (τµχ. 30): Εκτύπωση και τοποθέτηση
Kappa mount διάστασης Α3 µε πλαστικοποίηση (τµχ. 40): Εκτύπωση και τοποθέτηση- χρήση στην έκθεση
του ΕΜΠ “Πειραιάς και Ουτοποία”
Kappa mount διάστασης 11 Χ 11 εκ. (τµχ. 10): Εκτύπωση και τοποθέτηση- χρήση στην έκθεση του ΕΜΠ
“Πειραιάς και Ουτοποία”
Αυτοκόλλητα removable έγχρωµα διάστασης Α4 (τµχ. 50): Εκτύπωση και τοποθέτηση
Αφίσες Α3 (τµχ. 500) και αυτοκόλλητα (τµχ.50) για τα καταστήµατα του Πειραιά, στα οποία θα
αναγράφονται πληροφορίες για τη διοργάνωση των δράσεων της διοργάνωσης «Ηµέρες Θάλασσας»:
Εκτύπωση και τοποθέτηση
Μουσαµάδες αυτοστηριζόµενοι (roll ups τµχ.30) που θα τοποθετηθούν σε κάθε ένα από τα σηµεία που θα
πραγµατοποιηθεί δράση κατά τη διάρκεια του τετραηµέρου: Εκτύπωση και τοποθέτηση.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Όλα τα παραδοτέα του αναδόχου καθώς και όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί εγκαίρως σύµφωνα µε το πρόγραµµα των εκδηλώσεων που θα δοθεί στον ανάδοχο για την
άρτια και οµαλή διοργάνωση των εκδηλώσεων. Ο Συµβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών ανέρχεται
στις 31/5/2015.
Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ύψος των Είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% (3.739, 83 ευρώ ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.04 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά 2015.
Πειραιάς, ……/……./ 2015
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 210 4101693-4

«Προµήθεια επικοινωνιακού υλικού και άλλων
εντύπων», για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον
εορτασµό της «Ευρωπαϊκής Ηµέρας Θάλασσας» και
των «Ηµερών Θάλασσας» έτους 2015
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.260,16 €
ΦΠΑ 23% : 3.739,83 €
ΣΥΝΟΛΟ : 20.000 €
Κ.Α. 15.6471.04

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 28- 31 ΜΑΙΟΥ 2015
ΜΟΝ.
ΤΙΜΗ
Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
1 Μουσαµάς 2,00 Χ 5,00 µέτρα, τεµ. 5
ΤΜΧ.
5
455,28
Μουσαµάς 5,00 Χ 2,00 µέτρα µε
2 τελάρο, τεµ. 2
ΤΜΧ.
2
487,8
Αφίσα backlit 1,30 X 2,00 µέτρα, τεµ.
3 40
ΤΜΧ.
40
77,23
4

5
6
7
8
9

Αφίσα χάρτινη 1,10 Χ 1,60 µέτρα, τεµ.
40
Φυλλάδια διπλής όψης διάστασης Α3
µε δίπλωµα από ανακυκλωµένο
χαρτί, τεµ. 3000
Roll up banners 0,80 Χ 2,00 µέτρα µε
µηχανισµό, τεµ. 30
Kappa mount διάστασης Α3 µε
πλαστικοποίηση, τεµ. 40
Kappa mount διάστασης 11Χ11 εκ.,
τεµ. 10
Αυτοκόλλητα removable έγχρωµα
διάστασης Α4, τεµ. 50

Αφίσα χάρτινη διάστασης Α3, τεµ.
10 500
∆ιανοµή και τοποθέτηση υλικών στα
11 σηµεία
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
104,72 2.800,00 €
112,2

1.200,00 €

17,77

3.800,00 €

ΤΜΧ.

40

48,78

11,22

2.400,00 €

ΤΜΧ.

3000

1,3

0,3

1.600,00 €

ΤΜΧ.

30

113,82

26,18

4.200,00 €

ΤΜΧ.

40

20,32

4,68

1.000,00 €

ΤΜΧ.

10

28,45

6,55

350,00 €

ΤΜΧ.

50

9,75

2,25

600,00 €

ΤΜΧ.

500

1,38

0,32

850,00 €

975,6

224,4

1.200,00 €
16.260,16 €
3.739,84 €
20.000,00 €

Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ύψος των Είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% (3.739, 83 ευρώ ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.04 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά 2015.

Η αναφερόµενη τιµή διαµορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές εµπορίου
σε αντίστοιχο είδος, εργασιών.
Πειραιάς /
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Ελέχθηκε

Ε. Μπαφούνη

Η ∆ιευθύντρια
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…./2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προµήθεια επικοινωνιακού υλικού και άλλων
εντύπων, για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον
εορτασµό της «Ευρωπαϊκής Ηµέρας Θάλασσας»
και των «Ηµερών Θάλασσας» έτους 2015
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.260,16 €
ΦΠΑ 23% : 3.739,83 €
ΣΥΝΟΛΟ : 20.000 €

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 210 4101693-4

Κ.Α. 15.6471.04

Τιµολόγιο

Γενικά:
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, καθώς και
τοποθέτηση των υλικών την προµήθειας στα σηµεία και µε τον τρόπο που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο
Πειραιά, και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση κάθε µιάς από αυτές σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης. Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται
και το σύνολο των άµεσων και έµµεσων γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών
του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών.

Άρθρο 1:
Περιγραφή: Μουσαµάς 2,00 Χ 5,00 µέτρα. Τιµή τεµ. Τετρακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εικοσι οχτώ
λεπτά (455,28 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της προµήθειας στα σηµεία και µε τον
τρόπο που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο Πειραιά.

Άρθρο 2:
Περιγραφή: Μουσαµάς 5,00 Χ 2,00 µέτρα µε τελάρο. Τιµή τεµ. Τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και
ογδόντα λεπτά (487,80 ευρώ ) πλέον ΦΠΑ 23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της προµήθειας στα σηµεία
και µε τον τρόπο που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο Πειραιά.

Άρθρο 3:
Περιγραφή: Αφίσα backlit 1,30 Χ 2,00 µέτρα. Τιµή τεµ. Εβδοµήντα επτά ευρώ και εικοσιτρία λεπτά (77,23
ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της προµήθειας στα σηµεία και µε τον τρόπο που θα
υποδειχθεί από τον ∆ήµο Πειραιά.

Άρθρο 4:
Περιγραφή: Αφίσα χάρτινη 1,10 Χ 1,60 µέτρα. Τιµή τεµ. Σαρανταοκτώ ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά
(48,70 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της προµήθειας στα σηµεία και µε τον τρόπο
που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο Πειραιά.

Άρθρο 5:
Περιγραφή: Φυλλάδια διπλής όψης διάστασης Α3 µε δίπλωµα από ανακυκλωµένο χαρτί. Τιµή τεµ. Ένα
ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της προµήθειας στα
σηµεία και µε τον τρόπο που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο Πειραιά.

Άρθρο 6:
Περιγραφή: Roll up banners (αυτοστηριζόµενοι µουσαµάδες) 0,80 Χ 2,00 µέτρα. Τιµή τεµ. Εκατόν
δεκατρία ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (113,82 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της
προµήθειας στα σηµεία και µε τον τρόπο που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο Πειραιά.

Άρθρο 7:
Περιγραφή: Kappa mount διάστασης Α3 µε πλαστικοποίηση. Τιµή τεµ. Είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά
(20,32 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της προµήθειας στα σηµεία και µε τον τρόπο
που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο Πειραιά.

Άρθρο 8:
Περιγραφή: Kappa mount διάστασης 11 Χ 11 εκατοστά. Τιµή τεµ. Εικοσιοχώ ευρώ και σαράντα πέντε
λεπτά (28,45 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της προµήθειας στα σηµεία και µε τον
τρόπο που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο Πειραιά.

Άρθρο 9:
Περιγραφή: Αυτοκόλλητα removable έγχρωµα διάστασης Α4. Τιµή τεµ. Εννιά ευρώ και εβδοµήντα πέντε
λεπτά (9,75 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της προµήθειας στα σηµεία και µε τον
τρόπο που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο Πειραιά.

Άρθρο 10:
Περιγραφή: Αφίσα χάρτινη διάστασης Α3. Τιµή τεµ. Ένα ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά (1,38 ευρώ) πλέον
ΦΠΑ 23%. Εκτύπωση και τοποθέτηση της προµήθειας στα σηµεία και µε τον τρόπο που θα υποδειχθεί από
τον ∆ήµο Πειραιά.

Άρθρο 11:
Περιγραφή: ∆ιανοµή και τοποθέτηση υλικών στα σηµεία. Τιµή µον. Εννιακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και
εξήντα λεπτά (975,60 ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23%

Κόστος:
∆εκαέξι χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και δεκαέξι λεπτά (16.260,16 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 23%
(3.739,83 ευρώ ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά 2015.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ........../………/2015

Η Συντάξασα
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Ελέχθηκε
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Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-

«Προµήθεια επικοινωνιακού υλικού και άλλων
εντύπων», για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον
εορτασµό της «Ευρωπαϊκής Ηµέρας Θάλασσας»
και των «Ηµερών Θάλασσας» έτους 2015
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.260,16 €
ΦΠΑ 23% : 3.739,83 €
ΣΥΝΟΛΟ : 20.000 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κ.Α. 15.6471.04

ΤΗΛ. 210 4101693-4

Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια επικοινωνιακού υλικού και άλλων εντύπων για τις εκδηλώσεις
που αφορούν στον εορτασµό της “Ευρωπαϊκής ηµέρας θάλασσας” και των “Ηµερών θάλασσας” έτους
2015 ποσού 16.260,16€ πλέον ΦΠΑ 23% 3.739,83€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.04 του
προϋπολογισµού 2015 του ∆ήµου Πειραιά.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
• της µε αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) υπουργικής απόφασης “Ενιαίος κανονισµός προµηθειών
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης”
• του Ν2286/95 “Πείπ ορµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων” (ΦΕΚ
19/Α/1-2-95)
• τις διατάξεις του Π∆ 60/2007 περί προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ
• του Ν3463/8-6-2006 “Κύρωση του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”
• Ν2362/95 Υ.Α.35130/739 ΦΕΚ Β1291/10
• το Ν3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-10): ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι:
α.Η Συγγραφή υποχρεώσεων µελέτης
β. Η Τεχνική περιγραφή µελέτης

γ. Ο Προϋπολογισµός µελέτης
δ. Τιµολόγιο
ε. Η προσφορά του αναδόχου
ζ. Η σύµβαση

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης προµήθειας
Όλα τα παραδοτέα του αναδόχου καθώς και όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί εγκαίρως σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκδηλώσεων που θα πραδοθεί στον ανάδοχο για την
άρτια και οµαλή διοργάνωση αυτών.
Ο Συµβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών ανέρχεται από την υπογραφή της σύµβασης έως
31/5/2015.

Άρθρο 5ο :

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής

Ανάδοχος µπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέας του δηµοσίου ή κοινοπραξία
αυτών των προσώπων ή/και οργανισµών που προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση σχετικών.
Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο
είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν τη συγκεκριµένη παροχή, δεν επιτρέπεται να
αποκλείονται µε την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα κατά την ελληνική
νοµοθεσία.
Απαγορεύεται ο αποκλεισµός υποψηφίων µε κριτήρια την νοµική µορφή τους. Ωστόσο θα ζητείται
ειδικά από τους υποψηφίους που είναι νοµικά πρόσωπα να µνηµονεύουν στην προσφορά ή στην αίτηση
συµµετοχής τους και τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των φυσικών προσώπων που θα
επιφορτίσουν µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης παροχής.
Ειδικότερα για την προµήθεια αυτή, ο ανάδοχος απαιτείται να έχει επαγγελµατική δραστηριότητα στην
διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και στις περιπτώσεις που ο
υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει τα ανωτέρω προσόντα τουλάχιστον κάποιο στέλεχός
του, ή να αποδεικνύεται ότι διαθέτει αυτά µε «δάνεια εµπειρία» δηλαδή µε εξωτερικό του συνεργάτη
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποδεδειγµένα δεσµεύεται για την συνεργασία του µε τον υποψήφιο για την
συγκεκριµένη προµήθεια.
Επιπροσθέτως ο ανάδοχος πρέπει να δηλώνει µε υπεύθυνη δήλωσή του την έδρα της επιχείρησης , το
απασχολούµενο προσωπικό και την νοµική µορφή της επιχείρησης.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:
1. άρτια εργασία σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης, της τεχνικής, και του επαγγέλµατος
2. αναπροσαρµογή των περιεχοµένων της προµήθειας ανάλογα µε τις παρατηρήσεις της επιβλέπουσας
υπηρεσίας
3. αναλυτικές προτάσεις µε τεκµηρίωση
4. παράδοση της προµήθειας εµπρόθεσµα.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να:
1. ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί και
2. σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από τυχόν ατυχήµατα στο εργαζόµενο
προσωπικό του Αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων , σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές
κοινωφελών και λοιπών έργων του αναδόχου όντως υπευθύνου αστικώς κα ποινικώς για τα ανωτέρω
ατυχήµατα φθοράς.

Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας αρχής
Ο ∆ήµος υποχρεούται να διευκολύνει την προµήθεια των υλικών και την τοποθέτησή τους, παρέχοντας
κάθε δυνατή διευκόλυνση στον ανάδοχο όπως ενδεικτικά:
1. πρόσβαση στον χώρο των εκδηλώσεων καθώς και την άδεια χρήσης του εξοπλισµού
2. συνεργασία µε την διοίκηση
3. συνεργασία µε υπηρεσιακούς παράγοντες

Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα.

Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές που αναφέρονται στο τιµολόγιο θα παραµείνουν αµετάβλητες καθόλη τη διάρκεια της
σύµβασης.

Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωµής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 20.000,00 ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, µείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστηµα
ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται κατόπιν εκδόσεως της βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης από την αρµόδια επιτροπή, της εκδόσεως πιστοποίησης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της
εκδόσεως του σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου.
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή
δεν υπόκειται σε καµία διαφοροποίηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και
αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.

Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη,
δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 12ο :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

Πειραιάς., …../…./…….
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Ε. Μπαφούνη
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Ε. Μπαφούνη
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