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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει πρόχειρο δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές , µε κριτήριο κατακύρωσης
τη χαµηλότερη προσφορά, ανά οµάδα ειδών για την προµήθεια εξοπλισµού για τη διαµόρφωση σε παιδικόβρεφονηπιακό σταθµό κτιρίου ∆ηλαβέρη
προϋπολογισµού € 38.305,00 πλέον του Φ.Π.Α (23%) σύµφωνα µε τη µελέτη που αποτελείται από:
1. Την παρούσα διακήρυξη,
2. Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Την Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές και
4. Τον ενδεικτικό προϋπολογισµό
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
β) Του Ν 2286/95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 19 /Α/1-2-95).
γ) Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
δ) Του Ν. 3852/2010 ¨Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου , τότε
ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση
µε τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95)

1)
2)
3)
4)

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα στοιχεία της σύµβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:
Η παρούσα διακήρυξη.
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Η Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.

Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στη θεωρηµένη µελέτη της ∆/νσης Αρχιτεκτονικού &
Λοιπών Τεχνικών Έργων
ΑΡΘΡΟ 3ο
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και στην Τεχνική
Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές και αφορούν σε εξοπλισµό για τη διαµόρφωση σε παιδικό-βρεφονηπιακό σταθµό κτιρίου
∆ηλαβέρη.
AΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 38.305,00 € πλέον του Φ.Π.Α. (23%) ήτοι
συνολικά 47.115,15 €.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξήσει ή να µειώσει την ποσότητα των προσφεροµένων ειδών σε ποσοστό 30% και
50% αντίστοιχα, µε την ίδια τιµή που θα πετύχει κατά τη δηµοπρασία οπότε αντίστοιχα θα αυξηθεί ή θα µειωθεί και η
συνολική δαπάνη.
Επίσης επειδή ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός µπορεί ο ∆ήµος να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών σε κάθε
οµάδα αλλά µέχρι του ύψους του προϋπολογισµού της οµάδας.

Η ανωτέρω προµήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α 30.7341.01 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015 .
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος Αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων, την ηµεροµηνία
και ώρα που θα οριστεί µε περιληπτική διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου.
ΑΡΘΡΟ 6ο

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισµό για την προµήθεια εξοπλισµού για τη διαµόρφωση σε παιδικό-βρεφονηπιακό σταθµό κτιρίου
∆ηλαβέρη γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που ασκούν εµπορία των υπό προµήθεια ειδών.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής υποβάλλουν µε την αίτηση συµµετοχής τα εξής δικαιολογητικά:
α) Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα:
1) Πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που να έχουν εκδοθεί µέχρι έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού.
2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι αφ΄ ενός ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και αφετέρου ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 2 και 3 εκδίδονται µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Σε
περίπτωση δε µετάφρασης αυτών εις την Ελληνική γλώσσα από αρµόδια ∆ηµόσια ή Αλλοδαπή Αρχή, οφείλουν να φέρουν
τη σφραγίδα της Χάγης (Apostyle) για να είναι αποδεκτά ως έγκυρα.
3) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό
επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
4) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
β) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, και πιστοποιητικά από τα οποία
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
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3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα εφόσον µεταφράζονται εις την Ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό από αρµόδια Αλλοδαπή ή
Ελληνική Αρχή (π.χ Προξενείο) οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (apostyle) για να είναι αποδεκτά ως έγκυρα
γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν σαν δικαιολογητικά όλα τα παραπάνω έγγραφα.
δ) Οι συνεταιρισµοί υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
2) Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 1) του
εδαφίου α του παρόντος άρθρου.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.
2) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες
µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του
εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες
που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο
από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 µέρες από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδας.
4) Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την
προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται
δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.
5) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις µπορούν ν' αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής αρχής ή
συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
6) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Στο διενεργούµενο διαγωνισµό δικαιούνται συµµετοχής ενώσεις προµηθευτών εφόσον:
Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση του
προσφεροµένου προϊόντος.
Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της
τιµής προσφοράς.
Κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 2 και 3
της παραγράφου α) του παρόντος άρθρου.
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον
καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή
ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον
χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή
και όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η
αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
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Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η
σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Εκτός των προαναφεροµένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν να
υποβάλουν:
1) Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από
αρµόδια αρχή.
2) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σε γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα από
τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρονται τα είδη για τα οποία ο
ενδιαφερόµενος συµµετέχει στο διαγωνισµό.
4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων
της παρούσας και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.

5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.
6) ∆ήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφεροµένων ειδών, το εργοστάσιο στο οποίο
κατασκευάζονται τα προσφερόµενα είδη και τον τόπο εγκατάστασής του. Ακόµη, αν οι προσφέροντες δεν
κατασκευάζουν τα ζητούµενα είδη σε δικό τους εργοστάσιο, µερικά ή ολικά, θα πρέπει να επισυνάψουν
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα
κατασκευαστούν τα υλικά, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε
περίπτωση κατακύρωσής της στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 18 του
ΕΚΠΟΤΑ).
7) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα
είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι
παραλήπτες δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα.
7.1 Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά
έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών.
7.2 Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα
παραστατικά έγγραφα πώλησης.
8) Πιστοποιητικά ISO, από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς καθώς και τα
πιστοποιητικά που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση για την ΟΜΑ∆Α Α΄
9) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου.
10) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.
11) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α
• ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
• ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από
την Υπηρεσία και τέλος
• Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσοτέρων
οµάδων. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µίας οµάδας.
Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως , ή µε το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από
αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωµένο καταστατικό µε τις τυχόν
τροποποιήσεις, νοµίµως δηµοσιευµένες, όπως αυτές θα εµφαίνονται στο προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό µεταβολών του
αρµόδιου Πρωτοδικείου της έδρας του Νοµικού Προσώπου, εκδόσεως τριµήνου τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το
καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις των Ε.Π.Ε.και Μον. Ε.Π.Ε θα συνοδεύονται από αντίγραφα των σχετικών Φ.Ε.Κ.
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Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του, την
εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του καθόσον και την εντολή της εκπροσώπησης του παρόντα
διαγωνισµού εφόσον απαιτείται, µαζί µε το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δηµοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης
της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. νοµίµως
δηµοσιευµένα.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό
εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία
περισσότερες από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό
αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζοµένη εταιρεία ή είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να
συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί
σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά,
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται σε πρωτότυπο ή σε επικυρωµένα αντίγραφα. Φωτοτυπίες
ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές εκτός αν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 µε την
οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα που βρίσκονται στα χέρια του
(άρθρο 14 Ν. 1599/86) και τα οποία οφείλει να προσκοµίσει εντός µηνός από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού
και υπό την προϋπόθεση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισµού.
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς
του τις γενικές συνθήκες προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά το
ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο ή επωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζοµένου και θα περιέχει:
1) Τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά συµµετοχής στο
διαγωνισµό
2) Την εγγύηση συµµετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας
3) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
4) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφορά τοποθετούνται σε ιδιαίτερα σφραγισµένο φάκελο,
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Μαζί µε το
φάκελο της προσφοράς κατατίθεται και δήλωση για το χρόνο παράδοσης
Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται δυνάµει
της ως άνω ∆ιακήρυξης, η υποβολή τεχνικών όρων και στοιχείων στην Αγγλική γλώσσα.
∆εν πρέπει να έχουν ξέσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης
Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του
προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ειδών κλπ, τη µεταφορά και την
παράδοσή τους στις αποθήκες του ∆ήµου.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσοτέρων
οµάδων. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για επιµέρους είδη µιας οµάδας.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των
δικαιολογητικών, µε τη σειρά που επιδόθηκαν.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή διαγωνισµού όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά
µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή, και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες και τους
καλεί να παραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια
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Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντος ή δεν θα είναι σύµφωνες µε τους
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
Η αποσφράγιση των φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών γίνεται µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους
ενδιαφεροµένους.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους
καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά
οµάδα ειδών.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
8.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 2% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των ειδών. Για τον υπολογισµό της
εγγύησης απαιτείται η προσκόµιση από τους διαγωνιζοµένους, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
στην οποία θα αναγράφονται τα είδη τους προς προµήθεια
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του χρόνου
ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26
του ΕΚΠΟΤΑ
8.2

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το
5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών που θα προµηθεύσει, χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον
τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας
για την οποία έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν
επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος είδους που
εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως, πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των
ειδών.

8.3 Έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση
συµµετοχής στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων
γραµµατίων του δηµοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο εκποίησής τους. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του
δηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού
παραλαβής

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, το οποίο υπολογίζεται
από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο συµβατικός χρόνος της προµήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και έχει
διάρκεια τρεις µήνες.
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής
και µετά από έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό
πρωτόκολλο.
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ΑΡΘΡΟ 11ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα. Μετά το Οριστικό Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών
που παραδίδει και εφόσον δεν παρατηρηθεί καµία διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές θα
καταβληθεί το 100% του αντίστοιχου συµβατικού τιµήµατος.
Για την πληρωµή τηρείται το Π.∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/2003)
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς όπως καθορίζεται από το
άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ
Λαµβάνονται υπόψη:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα
στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά
οµάδα ειδών εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της διακήρυξης.
Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία
όχι µικρότερη των πέντε (5) ούτε µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση
σ΄αυτόν, της έγκρισης του διαγωνισµού, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΤΙΜΕΣ

Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του
προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ειδών, τη µεταφορά και την
παράδοσή τους στις αποθήκες του ∆ήµου και θα είναι σταθερή και αµετάβλητη καθ΄όλη τη
διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο δε θα υπόκεινται σε αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών γίνεται µε µέσα και ευθύνη του προµηθευτή στο κτίριο ∆ηλαβέρη.
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή.
Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών επικαλούµενος λόγους
ανωτέρας βίας.
Η εκφόρτωση των ειδών στο κτήριο ∆ηλαβέρη θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή
σ' αυτόν υποβάλλονται εγγράφως σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης και
µόνο κατά την αποσφράγιση των προσφορών ή µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειας
αυτού. Για τις ενστάσεις τελεσίδικα αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.
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Προσφυγή κατά της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής υποβάλλει όποιος έχει έννοµο συµφέρον σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 227 του Ν. 3852/2010. Οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθηµα υποβάλλεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ -ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ –DUMPING
ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των
υποκατασκευαστών του προσφεροµένου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής
βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία.

Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και
στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου.
Σε περίπτωση µη καταβολής εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του
υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
2. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα
έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την
ένδειξη ¨πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα¨. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου
3. Dumping- εξαγωγικές επιδοτήσεις
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του
κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερθεισών µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη και 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 εκτός από τις προβλεπόµενες κυρώσεις (άρθρο 27 της 11389/93
Υπουργικής απόφασης) και πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής
απόφασης και συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου,
από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ χρόνου παράτασης, 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη
ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των ειδών που
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα είδη
µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας διαγωνισµού σε βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για
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εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο
παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατά του µαταιώνονται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και
µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
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 δικαίωµά
του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό
χρόνο ή στον 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 ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα.
β)
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της
11389/93 Υπουργικής απόφασης

ΑΡΘΡΟ 19ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα, έξοδα δηµοσίευσης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής
διακήρυξης, χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου, καθώς και κρατήσεις α) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ., οι επιβαλλόµενες
κρατήσεις από φόρους, τέλη, δικαιώµατα, β) Φόρος Εισοδήµατος 4% βαρύνουν τον ανάδοχο και θα περιληφθούν στην
προσφερόµενη από τον ανάδοχο τιµή.

ΑΡΘΡΟ 20ο

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον τύπο σύµφωνα µε το Ν. 3548/07και τον ΕΚΠΟΤΑ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης του διαγωνισµού στο δηµόσιο
διαδικτυακό τόπου του ∆ήµου www.pireasnet.gr.
Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46, Ν.3801/09)

Πειραιάς

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
TMHMA ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

εξοπλισµού για τη διαµόρφωση σε
παιδικό-βρεφονηπιακό σταθµό κτιρίου
∆ηλαβέρη.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους
στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 20072013/Π.∆.Ε
Προϋπολογισµός:38.305,00 € πλέον Φ.Π.Α

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισµού (κουρτίνες, ηλεκτρικές
συσκευές και έπιπλα κουζίνας ) για τη δηµιουργία του βρεφονηπιακού σταθµού ∆ηλαβέρη.
Προϋπολογισµός: 38.305,00 € πλέον του Φ.Π.Α
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
β) Του Ν 2286/95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων"
(ΦΕΚ 19 /Α/1-2-95).
γ) Του Π.∆ 118/2007
δ) Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
ε) Του Ν. 3852/2010 ¨Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
στ) Το άρθρο 157 του Ν.4281/14
Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της ή δεν
αναφέρεται καθόλου , τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) µε την
προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
38.305,00 € πλέον του Φ.Π.Α 23%
3.2 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το
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2015 µε Κ.Α 30.7341.01
3.3 Η προµήθεια συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από
Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.∆.Ε.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
β. Η Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
γ. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός
ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού –∆ικαιολογητικά συµµετεχόντων
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν την ηµέρα του διαγωνισµού τα αναφερόµενα στο
Άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης καθώς και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση για
την ΟΜΑ∆Α Α΄ ήτοι:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
 Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001:2008
 Πιστοποιητικά Περιβαντολογικής ∆ιαχείρισης ISO 14001 : 2005
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΡΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
 Πιστοποιητικά Ποιότητας και τεστ αντοχών από Αναγνωρισµένα Ινστιτούτα
 Πιστοποιητικά Ποιότητας και Αντοχών Μοριοσανίδας P2 – Ε1
 Πιστοποιητικό Formaleide : Class E1






ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Πιστοποιητικά Τεστ Αντοχής Αµορτισέρ
Πιστοποιητικά Τεστ Αντοχής Μηχανισµού
Πιστοποιητικά Τεστ Αντοχής – αντίδρασης στην Φωτιά Υφασµάτων επένδυσης Καθισµάτων
Πιστοποιητικά Ιδιοτήτων-Τεστ Αντοχής-Αντίδρασης στη Φωτιά (class 1) – ποιοτικών ελέγχων
∆ερµατίνης Επένδυσης Καθισµάτων
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις-Χρόνος ισχύος των προσφορών
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος
για ποσό που θα καλύπτει το 2% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των ειδών.
Για τον υπολογισµό της εγγύησης απαιτείται η προσκόµιση από τους διαγωνιζοµένους, υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται τα είδη τους προς προµήθεια
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του
χρόνου ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο
26 του ΕΚΠΟΤΑ
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών
που θα προµηθεύσει, χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο
που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος
ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει
ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα (10) ηµερολογιακές
ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία
επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος είδους που
εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως,
πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής
εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
Έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνονται
δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση που
συντρέχουν λόγοι κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων
γραµµατίων του δηµοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο εκποίησής τους. Η
επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο
ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, το
οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Ενδέχεται
η παράδοση να γίνει και τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των ειδών γίνεται µε µέσα και ευθύνη του προµηθευτή στο κτίριο ∆ηλαβέρη.
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή.
Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών
επικαλούµενος λόγους ανωτέρας βίας.
Η εκφόρτωση των ειδών στο κτήριο ∆ηλαβέρη θα γίνεται από το προσωπικό του
αναδόχου προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο
20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη:
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
1.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές είδος.
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Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών
εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή
µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Υπογραφή σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν προσέλθει µέσα
στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α 11389/93.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Περιεχόµενο της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Στη
σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προµήθειας, τουλάχιστον δε τα εξής:
(άρθρο 25 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)
α) Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης
β)Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ)Τα προς προµήθεια είδη και η ποσότητά τους
δ) Η τιµή
ε) Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών

στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
ζ) Οι προβλεπόµενες εγγυήσεις
θ) Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών
ι) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής
ια) Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προµήθειας
ιβ) Ο τρόπος παραλαβής των ειδών
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Πειραιά από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών ειδών.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την ηµεροµηνία της
έγγραφης εντολής της υπηρεσίας.
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
είδος παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλονται στον προµηθευτή πέραν των
προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 27 της υπ’ αριθµέ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) και
πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής
Απόφασης και συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιµο υπολογίζεται σε
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ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον
υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήµισυ του µέγιστου χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των
εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των
ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού,
επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής
τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη ο διαγωνισµός η τα αποτελέσµατα του, µαταιώνονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των ειδών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης η
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο
χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 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 η
αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο η στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπουργικής
Απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε η αντικαταστάθηκε µε
ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
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ΑΡΘΡΟ 14ο
Παραλαβή των ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο,
µέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Τρόπος πληρωµής
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή των ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα
νόµιµα δικαιολογητικά

ΑΡΘΡΟ 16ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα, 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.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30-4-2015
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
TMHMA ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

εξοπλισµού για τη διαµόρφωση σε
παιδικό-βρεφονηπιακό σταθµό κτιρίου
∆ηλαβέρη.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους
στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 20072013/Π.∆.Ε
Προϋπολογισµός:38.305,00 € πλέον Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισµού (κουρτίνες, ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα
κουζίνας ) για τη δηµιουργία του βρεφονηπιακού σταθµού ∆ηλαβέρη.
ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
β) Του Ν 2286/95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 19 /Α/1-2-95).
γ) Του Π.∆ 118/2007
δ) Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
ε) Του Ν. 3852/2010 ¨Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
στ) Το άρθρο 157 του Ν. 4281/14
Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου , τότε
ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση
µε τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95)
ΑΡΘΡΟ 3ο

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή
Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:
ΟΜΑ∆Α Α΄ ΕΠΙΠΛΑ-ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
Οι κουρτίνες θα είναι βαµβακερές µε παιδικές παραστάσεις ανοικτών αποχρώσεων σε χρώµατα πάλ και τα
κουρτινόξυλα θα είναι ξύλινα µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για πλήρη τοποθέτηση. Η επιλογή των
σχεδίων και χρωµάτων θα γίνει από την υπηρεσία
ΕΠΙΠΛΑ

Τα έπιπλα σε γενικές γραµµές θα ακολουθούν τις κάτωθι προδιαγραφές σε χρώµατα που θα
είναι επιλογή της υπηρεσίας.
Καρεκλάκια νηπίων: Η κατασκευή τους θα είναι εξ ολοκλήρου από οξιά φουρνιστή µασίφ λουστραρισµένη
στο φυσικό χρώµα, αφού προηγηθεί επίστρωση ΣΙΛΛΕΡ δύο συστατικών. Οι διαστάσεις του καθίσµατος θα
είναι: 0,30Χ0,30, ύψος καθίσµατος 0,31µ και ύψος πλάτης 0,58 µ. Στην πλάτη και στο κάθισµα θα είναι
ελαφρά κοίλα-ανατοµικά, ώστε να είναι πολύ αναπαυτικά ακόµα και για ενήλικες. Όλος ο σκελετός θα
περαστεί στρογγύλη ώστε να µην υπάρχει πουθενά κόγχη, για την ασφάλεια των παιδιών. Θα έχουν υποπόδιο
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για την αναπαυτικότερη στάση των νηπίων και θα έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται σε ύψος. Τέλος θα
έχουν πέλµατα ελαστικά για να αποφεύγεται ο θόρυβος και η φθορά του δαπέδου.
Καρεκλάκια βρεφών µε µπρατσάκια: Η κατασκευή τους θα είναι ίδια µε αυτή των νηπίων αλλά θα έχουν
µπρατσάκια
Τραπεζάκια νηπίων ξύλινα 1,20Χ0,60 (παραλληλόγραµµα). Τα τραπεζάκια νηπίων θα είναι διαστάσεων:
1,20Χ0,60Χ0,54 ύψος. Η κατασκευή του σκελετού θα είναι από οξιά φουρνιστή Α΄ ποιότητας. Ο σκελετός θα
αποτελείται από 4 ποδαρικά και τέσσερις τραβέρσες. Κάθε τραβέρσα θα έχει επί πλέον µόρσο 2,5 εκατέρωθεν
το οποίον προσαρµόζεται στις υποδοχές του ποδαρικού µε κόλλα και επί πλέον θα φέρει ενίσχυση µε καρφιά.
Κάθε σύνδεση θα ενισχύεται και µε γωνιές. Εσωτερικά του σκελετού θα υπάρχει δεύτερο τελάρο οξιάς επί του
οποίου προσαρµόζεται µε βίδες το καπάκι σε 10 σηµεία εφαρµογής. Το καπάκι θα έχει πάχος 20 χιλιοστά θα
είναι πάνω κάτω επενδεδυµένο µε φορµάικα επιλογής της Υπηρεσίας. Το εσωτερικό του καπακιού θα είναι
µοριοσανίδα. Το τελείωµα (περιθώριο) των καπακιών θα είναι από οξιά βάθους 1 εκ. και πάχους 2 εκ.
εσωτερικό, στρογγυλεµένο γύρω-γύρω. Η προσαρµογή του περιθωρίου εκτός από κόλλα θα είναι ενισχυµένη
και µε κάρφωµα το οποίο αφού ζουµπαριστεί και στοκαριστεί δεν θα είναι εµφανές. Όλος ο σκελετός θα είναι
λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα αφού έχει επεξεργασθεί µε ΣΙΛΕΡ δύο συστατικών. Στο κάτω µέρος των
ποδαρικών θα σπαστούν γωνίες για αποφυγή σχισµών. Τα ποδαρικά θα έχουν πέλµατα ελαστικά. Βάρος
τραπεζιού 19 κιλά περίπου.
Έπιπλο χαρτονοθήκη µε επτά ράφια 1,00Χ0,80 ύψους 1,00 µ: Κατασκευή από πλακάζ οξιάς οκουµέ στο
φυσικό χρώµα µε συρτάρια για τα χαρτόνια χρωµατιστά σε χρώµατα νερού και βερνίκια φιλικά προς το
περιβάλλον µε επτά ράφια στηριζόµενα σε οδηγούς. Όλο το έπιπλο θα είναι στρογγυλευµένο χωρίς κόγχες για
την ασφάλεια των παιδιών
Έπιπλο ατοµικής εξυπηρέτησης νηπίων µε 21 συρτάρια και 1 ράφι 1,35 µ2 Η κατασκευή του θα είναι εξ
ολοκλήρου από πλακάζ οξιάς (οκουµέ) λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα αφού προηγηθεί επεξεργασία
ΣΙΛΕΡ δύο συστατικών. Η κατασκευή θα αποτελείται από συρτάρια ειδικών διαστάσεων για την τοποθέτηση
φακέλου και προσωπικών αντικειµένων των νηπίων. ∆ιάσταση συρταριού 0,33Χ0,42Χ0,13. Κάθε συρτάρι θα
έχει ξύλινη απλικέ διακόσµηση χαρακτηριστική για κάθε νήπιο και ετικετοθήκη διάφανη και ειδικό στοπ για
την καλύτερη εξυπηρέτηση του νηπίου. Τα συρτάρια θα είναι βαµµένα σε διάφορα χρώµατα µε υδροδιαλυτή
ανιλίνη. Η πλάτη της συρταριέρας καθώς και όλων των επίπλων θα είναι από κόντρα πλακέ οξιάς και όχι
χαρτοσµαλτίνη.
Ριλάξ βρεφικό. Ριλάξ ανατοµικό µε µπάρα παιχνιδιών. Το ύφασµα του θα αφαιρείται και θα πλένεται
Κρεµάστρα ξύλινη µε παιδικές παραστάσεις µήκους 50 εκ. Κατασκευή από πλακάζ οξιάς σε διάφορα
σχέδια, βαµµένες στο χέρι και λουστραρισµένες
Κρεβατάκια βρεφών (κούνιες) µε στρώµα. Το κρεβατάκι θα είναι διαστάσεων περίπου 1,00Χ0,70Χ0,90
ύψος. Η κατασκευή θα είναι εξ ολοκλήρου από οξυά φουρνιστή µασίφ Α΄ ποιότητας, λουστραρισµένη στο
φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκια ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ φιλικά προς το περιβάλλον και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα
πόδια θα είναι ορθογωνικής διατοµής 5Χ5 εκ διακοσµηµένα µε λούκι. Όλο το κρεβατάκι θα περικλείεται από
καγκελάκι οξυάς πεπλατυσµένο και στρογγυλευµένο διαστάσεων 5Χ1 εκ και ύψους 1,23 µ. Εσωτερικά θα
βρίσκεται η βάση πάνω στην οποία θα ακουµπά το στρώµα και η οποία θα αποτελείται από πήχεις όµοιους µε
τα καγκελάκια. Η απόσταση του στρώµατος από το έδαφος θα είναι 30 εκ. Το ένα πλαϊνό του κρεβατιού θα
αποτελείται από δύο πορτάκια ασφαλείας που θα ανοίγουν και θα κλείνουν µε πάνω – κάτω σύρτες ασφαλείας
και τρίτο σύρτη αφανή εσωτερικό που θα σκεπάζεται από το στρώµα. Όλο το κρεβατάκι θα είναι παντού
στρογγυλευµένο χωρίς κόγχες για µεγαλύτερη ασφάλεια των βρεφών.

Στρώµα. Θα είναι κατασκευασµένο από ελλατηριωτή βάση επάνω στην οποία θα
τοποθετείται βάτα λευκή φυτικής προέλευσης από κοκκοφοίνικα. Το ύφασµα θα είναι δίµητο
µε φυτιλάκι και αδιάβροχη επικάλυψη κατά τα 2/3 του µήκους (όχι πλαστικό).
Τα κρεβατάκια θα είναι αποσυναρµολογούµενα
Σχολικά κρεβατάκια: Θα είναι ελαφριά, δεν θα χτυπάνε, θα στοιβάζονται το ένα επάνω στο
άλλο και θα έχουν θήκη για ετικέτα. ∆ιαστάσεις 0,54Χ1,30Χ0,13 µ
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Ντουλάπες- βιβλιοθήκες: Οι ντουλάπες, βιβλιοθήκες θα είναι κατασκευασµένες από
µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ. επενδεδυµένη αµφίπλευρα µε φιλµ µελαµίνης
σε απόχρωση επιλογή της υπηρεσίας. Τα σόκορα θα είναι επενδεδυµένα µε προφίλ PVC στο
χρώµα της µελαµίνης. Οι ντουλάπες θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Κάθε ντουλάπα –
βιβλιοθήκη θα φέρει ρεγουλατόρους για τη ρύθµιση της οριζοντίωσης. Τα ράφια θα είναι
ξύλινα από το ίδιο υλικό, πάχους 25 mm και θα έχουν αντοχή σε µεγάλα φορτία. Τα ράφια
θα αναρτώνται σε κατάλληλα στηρίγµατα και θα έχουν αυξοµειούµενο ύψος. Οι ντουλάπες
θα φέρουν αρµοκάλυπτρο για τη στεγανοποίηση του εσωτερικού από σκόνη και για την
απορρόφηση του θορύβου από την κρούση κατά το κλείσιµο. Οι βιβλιοθήκες θα έχουν
διαστάσεις 2,00Χ0,80Χ0,40 µ
Συρταριέρες τροχήλατες: Οι συρταριέρες θα είναι τροχήλατες, διαστάσεων περίπου
41Χ55Χ60 εκ και όλα τα εξωτερικά τους µέρη θα είναι κατασκευασµένα από µοριοσανίδα
τριών στρώσεων µε επένδυση µελαµίνης πάχους τουλάχιστον 18 mm, ενώ το καπάκι θα έχει
πάχος τουλάχιστον 25 mm. Οι συρταριέρες θα έχουν τρία συρτάρια και µολυβοθήκη και θα
κλειδώνουν µε κλειδαριά. Τα συρτάρια θα είναι από µοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους
12-18 mm. Τα πρόσωπα των συρταριών θα έχουν ενσωµατωµένη χειρολαβή. Οι µηχανισµοί
κύλισης των συρταριών θα είναι µεταλλικοί αθόρυβοι. Οι συρταριέρες θα εδράζονται σε 4
περιστρεφόµενους διπλούς τροχούς για την κύλισή τους.
Γραφεία: Τα γραφεία διαστάσεων 120Χ80Χ72 ή 140Χ80Χ72 εκ., θα φέρουν πλαϊνά
µελαµίνης. Οι επιφάνειες εργασίας και τα πλαϊνά θα έχουν πάχος 25-30 mm. Οι ποδιές θα
έχουν πάχος 18-25 mm. Όλα τα περιθώρια (σόκορα) θα φέρουν πλαστικό προφίλ από P.V.C
στο χρώµα της µελαµίνης, πάχους 3 χιλ. Όλες οι ακµές των γραφείων θα είναι
στρογγυλευµένες µε ακτίνα 3 χιλ. Στα πλαϊνά των γραφείων και στο κάτω µέρος εκεί που
εδράζονται τα γραφεία θα υπάρχουν ρεγουλατόροι για τη σωστή έδρασή τους και για να
αποφεύγονται φθορές στο πάτωµα.
Τα γραφεία και οι τυχόν συνθέσεις τους µε προεκτάσεις θα είναι λυόµενα.
Καθίσµατα συνεργάτη-επισκέπτη: Τα καθίσµατα συνεργάτη-επισκέπτη, θα είναι µε
µπράτσα, αποτελούµενα από βάση, έδρα, πλάτη και επενδεδυµένα µε ύφασµα ή δερµατίνη
αρίστης ποιότητας. Τα καθίσµατα θα είναι αµεταχείριστα, ανατοµικού και εργονοµικού
σχεδιασµού, ανθεκτικής κατασκευής, προηγµένης τεχνολογίας, ιδιαίτερα επιµεληµένου
φινιρίσµατος µε τα κάτωθι στοιχεία
∆ιαστάσεις: Ύψος καθίσµατος µέχρι το δάπεδο : 45 εκ
Ύψος πλάτης: 44 εκ
Πλάτος πλάτης:41 εκ
Πλάτος έδρας: 48 εκ
Βάθος έδρας: 45 εκ
Βάση: 51Χ47 εκ
Ο σκελετός στήριξης θα είναι µεταλλικός µονοκόµµατος σχήµατος C, κατασκευασµένος από
χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή κυκλικής διατοµής Φ22 mm & πάχους 2 mm, µε εσωτερική
ενίσχυση και θα εδράζεται πάνω σε αντιολισθητικά πέλµατα πολυαµιδίου για µεγαλύτερη
ευστάθεια και προστασία από ολισθηρότητα. Η βαφή του µεταλλικού σκελετού θα γίνεται
ηλεκτροστατικά µε πούδρα
Η πλάτη θα είναι κατασκευασµένη από πολυστερίνη ενισχυµένη µε νευρώσεις, εργονοµικού
ή ανατοµικού σχήµατος.
Η εσωτερική τους επένδυση θα είναι αφρώδης πολυουρεθάνη, κατάλληλα εργονοµικά
διαµορφωµένη και προσαρµοσµένη στην ανατοµία του ανθρωπίνου σώµατος, Η εξωτερική
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επένδυση θα είναι από δύσφλεκτο ύφασµα χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας, αρίστης
ποιότητας, αντιιδρωτικό και ανθεκτικό.
Καθίσµατα εργασίας
Τα καθίσµατα εργασίας θα είναι τροχήλατα µε πεντακτινωτή βάση, κατασκευασµένη
χυτοπρεσσαριστά από υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο. Το κάθισµα θα διαθέτει µπράτσα,
ρύθµιση ύψους και ανάκληση πλάτης. Η αντοχή σε κάθε ένα τροχό θα είναι 50-70 κιλά. Οι
τροχοί κύλισης θα είναι αυτοφρεναριζόµενοι. Το κάθισµα θα καλύπτει τις Γερµανικές
προδιαγραφές εργονοµικής ιατρικής DIN 4551 ή αντίστοιχες.
Τα καθίσµατα θα φέρουν µηχανισµό ρύθµισης ύψους και µηχανισµό SYNCHRO.
Εσωτερικά/εξωτερικά Κελύφη έδρας/πλάτης: 100% πολυπροπυλένιο. Τα κελύφη θα είναι
σχεδιασµένα µε ανατοµικές καµπύλες σύµφωνα µε τους κανόνες της εργονοµίας. Το
εσωτερικό κέλυφος της έδρας θα είναι από κόντρα πλακέ ανατοµικά φορµαρισµένο.
Τα καθίσµατα θα έχουν επένδυση ύφασµα Α΄ ποιότητας ή δερµατίνη xρώµατος επιλογής
της Υπηρεσίας
Τραπέζι κουζίνας ξύλινο διαστάσεων περίπου 1,50Χ0,80 µε ύψος 0,75. Το τραπέζι θα φέρει και συρτάρι.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί και στην εγκατάσταση των ως άνω επίπλων.
Οι συµµετέχοντες προµηθευτές για τα έπιπλα οφείλουν να προσκοµίσουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001:2008
Πιστοποιητικά Περιβαντολογικής ∆ιαχείρισης ISO 14001

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΡΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
Πιστοποιητικά Ποιότητας και τεστ αντοχών από Αναγνωρισµένα Ινστιτούτα
Πιστοποιητικά Ποιότητας και Αντοχών Μοριοσανίδας P2 – Ε1
Πιστοποιητικό Formaleide : Class E1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Πιστοποιητικά Τεστ Αντοχής Αµορτισέρ
Πιστοποιητικά Τεστ Αντοχής Μηχανισµού
Πιστοποιητικά Τεστ Αντοχής – αντίδρασης στην Φωτιά Υφασµάτων επένδυσης Καθισµάτων
Πιστοποιητικά Ιδιοτήτων-Τεστ Αντοχής-Αντίδρασης στη Φωτιά (class 1) – ποιοτικών ελέγχων ∆ερµατίνης Επένδυσης
Καθισµάτων
Επίσης ο προµηθευτής θα πρέπει να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας των επίπλων τουλάχιστον 3
ετών.

ΟΜΑ∆Α Β΄ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να φέρουν ενεργειακή σήµανση. Οι οικιακές
συσκευές (πλυντήριο, κουζίνα κλπ) να έχουν ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α
Όλες οι συσκευές θα έχουν σήµα συµµόρφωσης προς τους διεθνείς κανονισµούς π.χ CΕ και σήµα ποιότητας
του εργοστασίου κατασκευής τους, ISO. Θα είναι καινούργιες και θα παραδοθούν µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά
σύνδεσης και λειτουργίας, φυλλάδιο οδηγιών, καλώδια, φις κλπ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον δύο
έτη καθώς και η δέσµευση για παροχή ανταλλακτικών για πέντε τουλάχιστον χρόνια.
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Ψυγείο θάλαµος µε δύο πόρτες :Ο θάλαµος θα είναι αντιµικροβιακού τύπου. Θα έχει µόνωση µε οικολογική
πολυουρεθάνη πάχους 6 εκ, θα φέρει σχάρες πλαστικοποιηµένες ρυθµιζόµενες καθύψος, οδηγούς Inox για
λεκανάκια, πόδια ανοξείδωτα, φρέον οικολογικό
Η διάσταση του θα είναι περίπου 135Χ80Χ210 µε χωρητικότητα τουλάχιστον 1200 LT µε δύο πόρτες. Η
απόψυξη θα γίνεται αυτόµατα, ο θερµοστάτης θα είναι ψηφιακός
Καταψύκτης µπαούλο : διαστάσεων περίπου 118Χ73Χ87 400 Lt µε ένδειξη και ρύθµιση θερµοκρασίας

Πλυντήριο πιάτων: Το πλυντήριο πιάτων θα έχει δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προγραµµάτων πλύσης,
µε αισθητήρα φορτίου, ηλεκτρονικές ενδείξεις, ένδειξη εξέλιξης του προγράµµατος και υπολειπόµενου χρόνου.
Θα έχει χωρητικότητα για τουλάχιστον 10 σερβίτσια και θα είναι ενεργειακής κλάσης Α+, πλάτους 60 εκ
αυτοκαθαριζόµενο.
Ηλεκτρική σκούπα: αθόρυβης λειτουργίας µε αυτόµατο τύλιγµα καλωδίου, ανοξείδωτο τηλεσκοπικό σωλήνα,
πέλµα µε ρόδες, µε σακούλα µίας χρήσης 3 lt περίπου
Ενδεικτικά στοιχεία
1. Ισχύος: 2000 W
2. Τάση λειτουργίας 230 V, 50 Hz
3. Καλώδιο σύνδεσης 7 µ τουλάχιστον και φις
4. Χρώµατα κατόπιν επιλογής
5. Περιστροφικό διακόπτη ρύθµισης ισχύος και διακόπτης ON/OFF
6. Εξαρτήµατα ενσωµατωµένα στο κέλυφος (για ταπετσαρίες επίπλων, για γωνίες και πτυχές)
Βραστήρας
Ηλεκτρικός βραστήρας νερού, από πλαστικό που αντέχει σε υψηλή θερµοκρασία, µε ανοξείδωτο πυθµένα που
καθαρίζει εύκολα και δεν αλλοιώνει τη φυσική γεύση του νερού, µε αποσπώµενη βάση για εύκολο γέµισµα και
άδειασµα. Αποσπώµενο φίλτρο αλάτων από ανοξείδωτο ατσάλι. ∆ιαφανές ανοιγόµενο µέσω πλήκτρου καπάκι
για απόλυτη ασφάλεια. Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας και προστασία από υπερθέρµανση. ∆ιακόπτη ON/OFF
φωτεινή ένδειξη, ρυθµιζόµενο διακόπτη θερµοκρασίας, εξωτερική ένδειξη στάθµης νερού.
Ενδεικτικά στοιχεία
Ισχύος: 2,00 KW για εξοικονόµιση χρόνου
Χωρητικότητα δοχείου νερού 1,50 lt κατ ελάχιστον
Καλώδιο σύνδεσης 20 µ τουλάχιστον και φις
Σε λευκό χρώµα ή κατόπιν επιλογής
Πλυντήριο ρούχων
Πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 8 κιλών, αυτόµατη αναγνώριση ποσότητας ρούχων, αυτόµατη εξισορρόπηση
φορτίου, προστασία από υπερχείλιση, δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προγραµµάτων πλύσης, σύστηµα
εξοικονόµησης νερού. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα επιλογής στροφών και θα είναι ενεργειακής κλάσης Α+++
Πλυντήριο-στεγνωτήριο
Πλυντήριο-στεγνωτήριο ρούχων, µε αυτόµατη αναγνώριση ποσότητας ρούχων, αυτόµατη εξισορρόπηση
φορτίου, προστασία από υπερχείλιση, δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προγραµµάτων πλύσης και
στεγνώµατος, σύστηµα εξοικονόµησης νερού. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα επιλογής των στροφών και θα
είναι ενεργειακής κλάσης Α+. ∆υνατότητα µετάθεσης έναρξης λειτουργίας
Ηλεκτρική κουζίνα :µε τέσσερις κεραµικές εστίες, φούρνο µε προγράµµατα ψησίµατος, διακόπτες ρύθµισης
εστιών και φούρνου. Θα υπάρχει φωτισµός στο φούρνο και µεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών. Η πόρτα θα
φέρει διπλό κρύσταλλο πυρίµαχο και ο φούρνος θα είναι εύκολος στον καθαρισµό. Ενεργειακής κλάσης Α+.
Με τετραπλή ένδειξη της υπολειπόµενης θερµότητας στις εστίες. Επίσης θα φέρει οδηγούς για εύκολο βγάλσιµο
των ταψιών. Χωρητικότητα φούρνου τουλάχιστον 50 lt Περιλαµβάνονται τουλάχιστον δύο ταψιά
Αποροφητήρας: Θα είναι µεγάλης απορροφητικότητας (700 m3/h περίπου) πλάτους περίπου 90 εκ. Με 4
βαθµίδες απορρόφησης και διακριτικό φωτισµό 2 λαµπτήρων. Τα φίλτρα θα είναι µεταλλικά και θα µπορούν
εύκολα να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Ο απορροφητήρας θα έχει χαµηλά επίπεδα θορύβου 55-60 db. Ο
προµηθευτής θα έχει λάβει γνώση του χώρου και των συνθηκών στο σηµείο τοποθέτησης και σύνδεσης της
συσκευής
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Επαγγελµατική ηλεκτρική κουζίνα
Η προσφερόµενη συσκευή θα είναι για επαγγελµατική χρήση, τριφασικού ρεύµατος, ανοξείδωτης κατασκευής
και θα αποτελείται από τέσσερις µαντεµένιες κυκλικές ή τετράγωνες εστίες και φούρνο. Ο φούρνος εσωτερικά
θα είναι εµαγιέ και θα έχει σχάρα στήριξης. Η κουζίνα δεν θα εφάπτεται στο δάπεδο αλλά θα στηρίζεται σε
ροδάκια. Η τοποθέτηση και σύνδεση θα γίνει από τον προµηθευτή.
Ενδεικτικά στοιχεία
1. ∆ιαστάσεις: ΠΧΒΧΥ-800Χ900Χ850 mm περίπου
2. Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 540Χ700Χ300 mm περίπου
3. Κατανάλωση: περίπου 17 KW
4. Σύνδεση: 400V/50 Hz
Τοστιέρα επαγγελµατική τεσσάρων θέσεων 2000 W
Ηλεκτρική συσκευή ψήσης σάντουϊτς µε ραβδωτές αντικολλητικές πλάκες, αποσπώµενες για εύκολο
καθαρισµό. Μονωτικές λαβές για ασφαλή χρήση. Εύκαµπτο καλώδιο για αποφυγή επαφής του µε την επιφάνεια
εργασίας. Ελεύθερες αρθρώσεις µεταξύ των πλακών για µεταβλητό ύψος λειτουργίας. Σταθερό άνοιγµα και
στάση της επάνω πλάκας σε κατακόρυφη θέση. Ενδεικτικές λυχνίες νέον δηλώνουν τη θέση σε λειτουργία και
ετοιµότητα. Ρυθµιζόµενες εντάσεις ψησίµατος προσφέρουν ασφάλεια και τέλεια αποτελέσµατα κάθε φορά
Ενδεικτικά στοιχεία
1. ∆ιαστάσεις:ΜΧΠΧΥ-38,00Χ34,00Χ11,00 cm περίπου
2. Ισχύος: 2 ΚW
3. Μέγεθος πλάκας ψησίµατος 22Χ28 cm περίπου
4. Καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φις
5. Γυαλιστερά χρώµατα σε λευκό-χρωµέ ή κατόπιν επιλογής
Πολυµίξερ τύπου Kenwood µε όλα τα εξαρτήµατα
Ηλεκτρικό µίξερ πολλαπλών δυνατοτήτων µε ισχυρό κινητήρα για µεγάλα φορτία και σταθερή ταχύτητα,
µικρής κατανάλωσης ενέργειας. Αθόρυβο µε ανάµιξη και κατά τις τρεις διατάξεις
Να συνοδεύεται από τις κατωτέρω συσκευές και εργαλεία
1. Αναµικτήρα
2. Αποχυµωτή
3. Ζυµωτή
4. Κοπή σε φέτες
5. Κοπή σε τεµάχια
6. Κοπή κιµά
7. Παραγωγή παγωτού
Εργαλεία Κατασκευασµένα από καλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι δηλαδή
1. Κτυπητήρι
2. ∆ιπλωτήρα
3. Ψήκτρα
Ενδεικτικά στοιχεία:
1. Ισχύς: 1,10 KW ελάχιστη
2. Χωρητικότητα κάδου:6 lt περίπου
3. Πλήρως αθόρυβη λειτουργία
4. Χρώµα κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας
5. Με εύκαµπτο καλώδιο και φις κούκο
6. Να συνοδεύεται από κιβώτιο φύλαξης

Μιξεράκι πολυκόφτης τύπου multi mulinex
Ηλεκτρικό πολυµίξερ τύπου mulinex εύκολο στη χρήση και το χειρισµό, µε ισχυρό κινητήρα και εργονοµική
λαβή για άνετο κράτηµα κατά το άδειασµα. Σχεδιασµένο για εύκολο πλύσιµο µε αποκολλούµενη βάση και
πλαστικό ή γυάλινο δοχείο. Η βάση θα έχει στηρίγµατα από ελαστικό για πλήρη ευστάθεια. Το δοχείο θα έχει
δοσοµετρητή και από τις δύο πλευρές και το καπάκι θα ασφαλίζει και κατά τους δύο τρόπους για πλήρη
ασφάλεια, επιπλέον θα φέρει µικρό δοσοµετρητή για ενστάλαξη υγρού. Οι λεπίδες θα είναι αποσπώµενες από
ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο καθαρισµό
Η συσκευή θα είναι δύο ταχυτήτων επί πλέον θα έχει µπουτόν για πλήρη έλεγχο της λειτουργίας της. Σύστηµα
ασφαλείας αποτρέπει τη χρήση της συσκευής όταν το δοχείο, το καπάκι ή οι λεπίδες δεν είναι καλά
τοποθετηµένες
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Ενδεικτικά στοιχεία
1. Ισχύος:500 W τουλάχιστον
2. Εύκαµπτο καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φις
3. Γυαλιστερά χρώµατα κατόπιν επιλογής
Ηλεκτρικό σίδερο ατµού 1800 W
Ηλεκτρικό σίδερο ατµού, µε χερούλι εργονοµικά σχεδιασµένο για εύκολο κράτηµα και κεντρικό έλεγχο για
άνετο σιδέρωµα. Αυτόµατης λειτουργίας, µε ενδεικτικό λαµπάκι νέον για την ετοιµότητα της συσκευής και τον
έλεγχο της θερµοκρασίας. Αυτοκαθαριζόµενο για εύκολη συντήρηση. Η κίνηση του θα είναι ελεύθερη κατά
360ο χωρίς να περιστρέφεται και το καλώδιο. Η εκτόξευση ατµού θα είναι συνεχή ή µε ριπές;
Ενδεικτικά στοιχεία:
1. ∆ιαστάσεις: ΜΧΠΧΥ-27Χ11,30Χ14 cm περίπου
2. Ισχύς: 1,8 KW τουλάχιστον
3. Χωρητικότητα δοχείου νερού 250 ml κατ ελάχιστον
4. Καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φις
5. Χρώµατα κατόπιν επιλογής

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 38.305,00 € πλέον Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α 30.7341.01.
του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015.
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού µε
κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά ανά οµάδα ειδών κατ εφαρµογή των διατάξεων της Υ.Α 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, τις
σχετικές ερµηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν.2286/95.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30-4-2015
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ

βρεφονηπιακό σταθµό κτιρίου ∆ηλαβέρη¨
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Χρηµατοδότηση:Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από
Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 20072013/Π.∆.Ε
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου

Μονάδα

Τιµή
Μονάδας

Ποσότητα

Μερική
∆απάνη

ΟΜΑ∆Α Α΄ ΕΠΙΠΛΑ -ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
1

Καρεκλάκια νηπίων ξύλινα

τεµ

35,00

60

2.100,00

2

Καρεκλάκια βρεφών µε µπρατσάκια

τεµ

35,00

15

525,00

3

Τραπεζάκια νηπίων ξύλινα 1,20Χ0,60

τεµ

90,00

22

1.980,00

4

Έπιπλο χαρτονοθήκη µε 7 ράφια 1,00
µήκοςΧ0,80 ύψοςΧ1,00 βάθος περίπου

τεµ

180,00

3

540,00

5

Έπιπλο ατοµικής εξυπηρέτησης νηπίων
µε 21 συρτάρια

τεµ

680,00

3

2.040,00

6

Ριλάξ

τεµ

50,00

15

750,00

7

Κρεµάστρα ξύλινη µε παιδικές
παραστάσεις µήκους µισού µέτρου

τεµ

35,00

40

1.400,00

8

Κρεβατάκια βρεφών (κούνιες) µε
στρώµα

τεµ

280,00

28

7.840,00

9

Σχολικά κρεββατάκια

τεµ

60,00

16

960,00

10

Ξύλινο πάρκο 1Χ1 και ύψος 0,80

τεµ

120,00

2

240,00

11

Τραπέζι ορθογώνιο κουζίνας 1,30Χ0,70

τεµ

80,00

1

80,00

12

Καρέκλες κουζίνας ξύλινες

τεµ

35,00

4

140,00

τεµ

75,00

2

150,00

τεµ

80,00

1

80,00

τεµ

65,00

3

195,00

τεµ

145,00

3

435,00

13
14
15
16

Ανεξάρτητο γραφείο διαστάσεων
120Χ80Χ72
Ανεξάρτητο γραφείο διαστάσεων
140Χ80Χ72
Συρταριέρα τροχήλατη µε τρία
συρτάρια και µολυβοθήκη
Ντουλάπα µε πόρτες και ράφια
2.00Χ0.80Χ0.40

17

Βιβλιοθήκη -ντουλάπα µε πόρτες και
ράφια 2.00Χ0.80Χ0.40

τεµ

145,00

3

435,00

18

Κάθισµα εργασίας τροχήλατο µε
µπράτσα, µε ρύθµιση ύψους &
µηχανισµό SYNCHRO, UF017C, µε
επένδυση ύφασµα ή δερµατίνη

τεµ

85,00

5

425,00
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Ολική
δαπάνη

19

Κάθισµα συνεργασίας µε µπράτσα µε
επένδυση ύφασµα ή δερµατίνη µε βάση
S

τεµ

60,00

5

300,00

20

Κουρτίνες µε κουρτινόξυλα

µµ

40,00

120,00

4.800,00
25.415,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄

1

ΟΜΑ∆Α Β΄ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Ηλεκτρική επαγγελµατική κουζίνα
πλάτους 80 εκ και βάθους 90 εκ

τεµ

3.200,00

1

3.200,00

2

Ηλεκτρική κουζίνα

τεµ

500,00

1

500,00

3

Ψυγείο θάλαµος µε 2 πόρτες

τεµ

1.300,00

2

2.600,00

4

Καταψύκτης µπαούλο 400 lt

τεµ

430,00

1

430,00

5

Πλυντήριο πιάτων πλάτους 60 εκ

τεµ

680,00

1

680,00

6

Ηλεκτρική σκούπα 2000 W

τεµ

300,00

2

600,00

7

Βραστήρας 2000 W

τεµ

60,00

5

300,00

8

Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών

τεµ

550,00

1

550,00

9

Πλυντήριο στεγνωτήριο

τεµ

1.200,00

1

1.200,00

10

Απορροφητήρας µεγάλης ισχύος
πλάτους περίπου 90 εκ

τεµ

770,00

2

1.540,00

11

Τοστιέρα επαγγελµατική

τεµ

300,00

2

600,00

τεµ

300,00

1

300,00

τεµ

50,00

3

150,00

τεµ

120,00

2

240,00

12
13
14

Πολυµίξερ τύπου Kenwood µε όλα τα
εξαρτήµατα
Μιξεράκι πολυκόφτης τύπου
multimulinex
Σίδερο ατµού 1800 W

12.890,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄
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Σύνολο δαπάνης

38.305,00

Φ.Π.Α 23%
Σύνολο δαπάνης (µε Φ.Π.Α)

8.810,15
47.115,15

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
30/4/2015
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ
Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ
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