ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Προµήθεια επίπλωνπροθηκών κ.λπ (ειδικών
κατασκευών –προθηκών) για
το µουσείο Π.Αραβαντινού και
Κατράκη που βρίσκονται στη
∆ηµοτική Πινακοθήκη
Προϋπολογισµός:12.011,29€
πλέον Φ.Π.Α
Κ.Α: 15.7133.05
CPV: 39154000

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προµήθεια ειδικών κατασκευώνπροθηκών για τις µουσειακές συλλογές Αραβαντινού και Κατράκη που βρίσκονται
στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά .
Η προµήθεια θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 15.7133.05 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου
έτους 2016 µε ποσό 12.011,29€ πλέον Φ.Π.Α (24%)
Ο προµηθευτής υποχρεούται να κατασκευάσει, να µεταφέρει και να τοποθετήσει τα
έργα σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ατόµου που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Ν.4412/16-ΦΕΚ.147.Α΄8-8-16 ∆ηµόσιες Σύµβασης Έργων Προµηθειών και
Υπηρεσιών ( προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Ν.3852/7-6-10 ΦΕΚ.87 Α ΄/7-6-10. ¨ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης εκτός της περίπτωσης
β΄ της παρ.VII του άρθρου 172 παρ.8 του άρθρου 194 και της παρ.5 του
άρθρου196 που καταργούνται µε τον Ν4412/16.
3. Ν.3463/2006 Κύρωση Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων εκτός των παραγράφων 13 του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ. 10 του άρθρου 209 της παρ.5 του
άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 257, της παρ. 7 του
άρθρου 265 της παρ. 1 του άρθρου 268 που καταργούνται µε τον Ν4412/16.
ΑΡΘΡΟ 3o
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
2. Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Η τεχνική περιγραφή
4. Τιµολόγιο
5. Η υπογραφείσα Σύµβαση
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ΑΡΘΡΟ 4ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κατά την πρόσκλησή τους οφείλουν να
προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών.
2. Φορολογική ενηµερότητα
3. Βιογραφικό σηµείωµα σχετικής εµπειρίας
ΑΡΘΡΟ 5ο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας θα είναι 3 µηνών.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισµού ή η
απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης
εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% της συµβατικής δαπάνης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο
και κατατίθεται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του
ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων .
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προκύπτουν από την κείµενη
νοµοθεσία εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο.
1. 0,06% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
2. Φόρος εισοδήµατος 4%.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της
σύµβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του αρµοδίου οργάνου. Η έγκριση παρέχεται
µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση
έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του, για την καλή εκτέλεση της
σύµβασης.
Έναντι του ∆ήµου ο ανάδοχος παραµένει πάντοτε ¨εις ολόκληρον¨ υπεύθυνος
µαζί µε αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ΄ εξαίρεση, µπορεί µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από
αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για µεγάλο
χρονικό διάστηµα ανίκανο να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ µέρους
του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση.
Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απ΄ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος
αναλαµβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να καταθέσει τις
προβλεπόµενες εγγυήσεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύµβαση και από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 203.
ή προς τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας, καλείται µε ειδική
πρόσκληση του ∆ηµάρχου να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές
µέσα σε εύλογη προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών.
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Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή
προφανών κινδύνων, η τασσόµενη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα
ηµερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις
συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας.
Ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης, µέχρι την οριστική παραλαβή.
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της
υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Ο ανάδοχος θα παραδώσει στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη
Πειραιά όπου θα παραλάβει η αρµόδια επιτροπή.
( άρθρο 221 του Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 11ο
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι τα είδη δεν είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος
υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά την αποπεράτωση της προµήθειας, µε την οριστική παραλαβή των
αναφερόµενων υλικών και την προσκόµιση των απαιτούµενων νόµιµων
δικαιολογητικών µπορεί να εκδοθεί το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ∆/ΝΤΡΙΑ

Μ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Ε. ΜΠΑΦΟΥΝΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Π. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ
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Προµήθεια επίπλωνπροθηκών κ.λπ (ειδικών
κατασκευών –προθηκών) για
το µουσείο Π.Αραβαντινού και
Κατράκη που βρίσκονται στη
∆ηµοτική Πινακοθήκη
Προϋπολογισµός:12.011,29€
πλέον Φ.Π.Α
Κ.Α: 15.7133.05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

CPV: 39154000-6
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια προθηκών για τις συλλογές του Αραβαντινού
και Κατράκη που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι κατασκευές, θα κατασκευαστούν από γυψοσανίδες τύπου GKB. Όλες οι συνδέσεις των µερών τους
θα είναι αφανείς ( υπό γωνία 45 µοιρών) και δεν θα υπάρχουν ορατά σόκορα. Οι γυψοσανίδες που θα
χρησιµοποιηθούν για τις κατασκευές θα πραγµατοποιηθούν κατά τρόπο άψογο. Όλες οι επιφάνειες θα
έχουν άριστη κατεργασία και λείανση. Οι ενώσεις τους θα υλοποιηθούν στις 450 , χωρίς βίδες και
καρφιά, αλλά µε µηχανικό µέσο, µέταλλο και βίδες τύπου ΤΝ 25. Τα µεταλλικά προφίλ θα έχουν
πάχος χάλυβα 0,6mm. Tο σύστηµα θα είναι βάση των προδιαγραφών του W11 και ορθοστάτες τύπου
CW 50.
Οι συνδεσµολογίες µεταξύ των γυψοσανίδων ή επιπέδων µεταξύ τους, θα γίνονται έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η αντοχή και η αισθητική της κατασκευής.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν είναι γυψοσανίδα πάχους 12,5 χιλιοστών και ο σκελετός της θα
αποτελείται από γαλβανισµένα σίδερα οίκου Knauf. Θα υπάρχει εσωτερική ξύλινη επένδυση για την
ενίσχυση του συστήµατος ανάρτησης και ο τρόπος συναρµολόγησης θα είναι βάση των προδιαγραφών
και πιστοποιήσεως του συστήµατος.To ξύλο που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι MDF σύµφωνα µε το
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 120 χωρίς πρόσθετη φορµαλδεΰδη ( που τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF).
H περιεκτικότητα σε φορµαλδεΰδη θα είναι λιγότερη ή ίση του 1.0 mg/100g (δηλ. ισοδύναµη µε την
περιεκτικότητα στο φυσικό ξύλο).
Επιπλέον η κατασκευή µε διαστάσεις 9,90Χ3,00 θα έχει και αποθηκευτικό χώρο για τις ανάγκες της
έκθεσης.
-ΒΑΦΕΣ:
Βαφή ξύλινων επιφανειών µε υδατοδυαλύτη η οποία θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες:
Κατά το πρότυπο DIN 18363,2.4.1
Ανθεκτική σε πλύση κατά DIN 53778
Μη εύφλεκτο (εφάµιλλο µε πιστοποίηση DIN 4102 κλάση Α2)
Voc < 1g/l
Mε διαλύτη το νερό
Χωρίς διαλυτικά
Φιλική προς το περιβάλλον

Ο προµηθευτής υποχρεούται να κατασκευάσει, να µεταφέρει και να τοποθετήσει τα
έργα σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ατόµου που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία.
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΡΑΚΗ
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1. Κούκλες βιτρίνας εύκαµπτες από ύφασµα, οι οποίες λυγίζουν 4 τµχ. για την

ανάρτηση κουστουµιών
Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω προµήθειας ανέρχεται σε 12.011,29€ πλέον Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 15.7133.05 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού
έτους 2016
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Μ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Μ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Η ∆/ΝΤΡΙΑ

Ε.

ΜΠΑΦΟΥΝΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Π. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Προµήθεια επίπλων-προθηκών κ.λπ
(ειδικών κατασκευών –προθηκών)
για το µουσείο Π.Αραβαντινού και
Κατράκη που βρίσκονται στη
∆ηµοτική Πινακοθήκη
Προϋπολογισµός:12.011,29€ πλέον
Φ.Π.Α
Κ.Α: 15.7133.05

CPV: 39154000

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ

Προθήκες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

3,30X3,00

ΜΟΝΑ∆
Α
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

1.349,43€

4.048,29€
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2

Προθήκες

1,20X3,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

262€

524€

3

Προθήκη

1,50Χ3,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

262€

262€

4.

Προθήκη

2,50X3,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

1.056€

1.056€

5.

Προθήκη

3,54Χ3,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

1.251€

1.251€

6.

Προθήκη

9,90X3,00µε
αποθηκευτικό
χώρο

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

4.146€

4.146€

7.

Κούκλες
υφασµάτινες

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

181€

724€

ΣΥΝΟΛΟ

12.011,29€

Φ.Π.Α 24%

2.882,71€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

14.894€

Η µελέτη αφορά την προµήθεια ειδικών κατασκευών -προθηκών για το µουσείο του Π. Αραβαντινού
και Κατράκη στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.7133.05 µε ποσό 12.011,29€
πλέον ΦΠΑ
Οι αναφερόµενες τιµές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία µας στις τρέχουσες
τιµές αγοράς σε αντίστοιχα είδη
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Μ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Μ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤ/Η

Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Π. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ
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Η ∆/ΝΤΡΙΑ

Ε.

ΜΠΑΦΟΥΝΗ

