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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στη συντήρηση και επισκευή των
επίπλων και κουρτινών στο Γραφείο ∆ηµάρχου.
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης
ανέρχεται στο ποσό των 5.959,44 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και βαρύνει τον οικείο Κ.Α 10.6265.08 του
προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2017.
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
(αρ. 118 του Ν. 4412/16).

♦

♦
♦
♦
♦

Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)
2. Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»

Άρθρο 3ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
2. Τεχνική Περιγραφή.
3. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
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Άρθρο 4ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν για όλα τα είδη της οµάδας. ∆εν γίνονται
δεκτές προσφορές για τα επί µέρους είδη µιας οµάδας. H κατακύρωση γίνεται στον
ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από Οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει τιµής.
Η διάρκεια σύµβασης θα είναι για 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία της
υπογραφής της σύµβασης.

Άρθρο 5ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί έχει την υποχρέωση να προσέλθει σε ορισµένο
τόπο και εντός του προβλεπόµενου χρόνου από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύµβασης (αρ. 105 του
Ν. 4412/16).
Άρθρο 6ο
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος για την παράδοση των επίπλων και
κουρτινών στο Γραφείο ∆ηµάρχου.
Άρθρο 7ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραγγελία στο σύνολο της. Η
παραλαβή αυτών θα γίνει από επιτροπή που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 221 του
Ν. 4412/16 . Η µεταφορά θα γίνει µε κατάλληλο µεταφορικό µέσο του προµηθευτή,
και η επανατοποθέτηση των ειδών στο Γραφείο ∆ηµάρχου.
Άρθρο 8ο
Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να επισκευάσει εκ νέου τα είδη και να τα επανατοποθετήσει µε
δαπάνη που θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Άρθρο 9ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα.
Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε
ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό µητρώο.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν :
Α) Φάκελο δικαιολογητικών στον οποίο θα περιέχουν τα εξής:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό.
2) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
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3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ,έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016
Άρθρο 10ο
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των ειδών µε
την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα νόµιµα
δικαιολογητικά (σχ. Αρ. 200 του Ν. 4412/16).
Άρθρο 11ο
KΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι δαπάνες προµήθειας µεταφοράς και εκφόρτωσης ,φόροι (εκτός από τον
Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ∆ήµο ), τέλη χαρτόσηµα κ.λ.π. βαρύνουν τον προµηθευτή
στο σύνολό τους καθώς και οι κάτωθι κρατήσεις:
α) 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
β) 4% φόρος εισοδήµατος.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΛΑΓΙΑ ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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2132022229

Συντήρηση και επισκευή επίπλων
και κουρτινών στο Γραφείο
∆ηµάρχου

Ποσό: 5.959,44 € (συµπ. Φ.Π.Α.)
Κ.Α 10.6265.08

CPV: 39130000-2 (έπιπλα)
CPV: 39515100-6 (κουρτίνες)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στη συντήρηση και επισκευή των επίπλων και
κουρτινών του Γραφείου ∆ηµάρχου. Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της
πίστωσης συνολικού ποσού 5.959,44 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ θα βαρύνει
τον οικείο Κ.Α 10.6265.08 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό
έτος 2017.
Τα προς συντήρηση και επισκευή είδη είναι:

ΟΜΑ∆Α Α΄
Τραπέζι συνεδριάσεων
Το τραπέζι συνεδριάσεων (1 τεµάχιο) του Γραφείου ∆ηµάρχου είναι διαστάσεων
2,85Χ1,20 µ.
Η εργασία που θα γίνει είναι συντήρηση και λουστράρισµα.
Καρέκλες
Οι καρέκλες που θα συντηρηθούν είναι δώδεκα (12). Οι διαστάσεις τους είναι:
Κάθισµα: 0,60Χ0,50 µέτρα
Πλάτη: 0,40Χ0,40 µέτρα
Θα γίνει αλλαγή
του αφρολέξ, αλλαγή της ταπετσαρίας (δερµατίνη) και
λουστράρισµα-επισκευή.

4

ΟΜΑ∆Α Β΄
Κουρτίνες
Οι κουρτίνες του Γρ. ∆ηµάρχου είναι συνολικά εννέα (9). Συγκεκριµένα:
Α. τρεις (3) κουρτίνες τύπου Roman µε διαστάσεις 1,67µ. φάρδος-1,45 µ. ύψος.
Β. έξι (6) κουρτίνες βελούδινες µε διαστάσεις 4,00 µ. µήκος – 1,50 µ. ύψος.
Θα γίνει αντικατάσταση στα χαλασµένα γαντζάκια, καθαρισµός των κουρτινών και
επανατοποθέτηση τους.

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για µία ή περισσότερες
οµάδες.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις
και σαφείς περιγραφές των εργασιών και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΛΑΓΙΑ ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Τραπέζι συνεδριάσεων
Το τραπέζι συνεδριάσεων (1 τεµάχιο) του Γραφείου ∆ηµάρχου είναι διαστάσεων
2,85Χ1,20 µ.
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Οι καρέκλες που θα συντηρηθούν είναι δώδεκα (12). Οι διαστάσεις τους είναι:
Κάθισµα: 0,60Χ0,50 µέτρα
Πλάτη: 0,40Χ0,40 µέτρα
Θα γίνει αλλαγή
του αφρολέξ, αλλαγή της ταπετσαρίας (δερµατίνη) και
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ΟΜΑ∆Α Β΄
Κουρτίνες
Οι κουρτίνες του Γρ. ∆ηµάρχου είναι συνολικά εννέα (9). Συγκεκριµένα:
Α. τρεις (3) κουρτίνες τύπου Roman µε διαστάσεις 1,67µ. φάρδος-1,45 µ. ύψος.
Β. έξι (6) κουρτίνες βελούδινες µε διαστάσεις 4,00 µ. µήκος – 1,50 µ. ύψος.
Θα γίνει αντικατάσταση στα χαλασµένα γαντζάκια, καθαρισµός των κουρτινών και
επανατοποθέτηση τους.

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για µία ή περισσότερες
οµάδες.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις
και σαφείς περιγραφές των εργασιών και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την εργασία συντήρησης και επισκευής επίπλων και κουρτινών του Γραφείου
∆ηµάρχου.
Το κόστος εργασιών και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 5.959,44 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ θα βαρύνει τον οικείο

Κ.Α 10.6265.08 του

προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2017.
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

Α΄ ΟΜΑ∆Α ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

1

Τραπέζι συνεδριάσεων
(λούστρο)

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

1.500,00 €

1.500,00 €

2

Καρέκλες
(αλλαγή ΤΕΜΑΧΙΟ
ταπετσαρίας, αφρολέξ,
λούστρο)

12

167,00 €

2.004,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)

3.504,00 €
840,96 €

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ

4. 344,96 €

Β΄ ΟΜΑ∆Α ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ
Α/Α

ΠΡΟΙΟΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
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3

Κουρτίνες (Roman)

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

200,00 €

600,00 €

4

Κουρτίνες (Βελούδινες)

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

117,00 €

702,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)

1.302,00 €
312,48 €

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Β΄ΟΜΑ∆ΑΣ

1.614,48 €

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ
3.504,00 €
840,96 €
4.344,96 €

ΣΥΝΟΛΟ
Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ
1.302,00 €
312,48 €
1.614,48 €

5.959,44 €

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
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ΠΕΛΑΓΙΑ ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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