ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/2/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14/2016
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια επίπλων και σκευών Ν.Π.»
Κ.Α. : 15.7135.0001
ΠΡΟΫΠ.: 14.997,39€ με Φ. Π. Α.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια επίπλων και σκευών (περσίδες σκίασης για το Δημοτικό
Ωδείο Ηλιούπολης, καθίσματα κερκίδων για το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» και
καρέκλες γραφείου για τα γραφεία του Νομικού Προσώπου).
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (14.997,39€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, και το ποσό θα βαρύνει
τον Κ.Α. 15.7133.0001 του προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, οικονομικού
έτους 2016.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
1
Περσίδες σκίασης
μέτρα
124
27,00€
3.348,00€
ΣΥΝΟΛΟ
3.348,00€
ΦΠΑ23%
770,04€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4.118,04€
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «Δ. ΚΙΝΤΗΣ»
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
1
Κάθισμα κερκίδας για ανοιχτό
Τεμάχιο
440
18,00€
8.046,00€
θέατρο
ΣΥΝΟΛΟ
7.920,00€
ΦΠΑ23%
1.821,60€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
9.741,60€
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

Καρέκλες γραφείου

Τεμάχιο

10

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
92,50€
925,00€
ΣΥΝΟΛΟ
925,00€
ΦΠΑ23%
212,75€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.137,75€

Σύνολο: 4.118,04+9.741,60+1.137,75=14.997,39€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/2/2016
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια επίπλων και σκευών Ν.Π.»
Κ.Α. : 15.7135.0001
ΠΡΟΫΠ.: 14.997,39 με Φ. Π. Α.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Κατασκευή και τοποθέτηση 13 (δεκατρία) τεμαχίων ρόλερ βαρέως τύπου διαστάσεων 3,55Χ2,40 και 2
(δύο) τεμαχίων 3,50Χ3,70 επιφάνεια καλύψεως σκίασης 124 τ.μ.
Ρολοκουρτίνες με χειροκίνητους ενισχυμένους μηχανισμούς μανιβέλας με ομαλό «σταμάτα – ξεκίνα» στην
επιθυμητή θέση, σε χρώματα λευκό, με μεγάλη αντοχή στην θερμότητα, στηρίγματα στο ίδιο χρώμα με τους
μηχανισμούς ( τύπου 2R). Με σωλήνα ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ 60 με εσωτερικά νεύρα για μεγαλύτερη ευθύτητα και
πάχος 1,2 χιλιοστών. Με μεταλλική ΜΑΝΙΒΕΛΑ και με κατωκάσι στρογγυλό 1.1/4 κλειστού τύπου από
σωλήνα γαλβανιζέ ασημί. Με σωστό βάρος και άψογη αισθητική με τάπες στο ίδιο χρώμα. Όλα
Ευρωπαϊκής
προέλευσης.
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
υφάσματος: 100% Πολυακριλικό
ύφασμα
150cm Φάρδος 50m Roll lengths 510gr/m² βάρος, αντοχή στο σκίσιμο, αδιαβροχοποίηση, προστασία από
τις υπεριώδεις ακτίνες, ανεξίτηλα χρώματα, απωθητικό στη σκόνη, αντοχή στο σάπισμα, μονωτικό στη
θερμοκρασία και 10ετή εγγύηση.
Τιμή κόστους: 27,00€ ανά μέτρο χωρίς ΦΠΑ 23%
ΕΙΚΟΣΙΕΠΤΑ ΕΥΡΩ
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «Δ. ΚΙΝΤΗΣ»
Κάθισμα κερκίδας με πλάτη χωρίς υποβραχίονα διαστάσεων: 44 εκ. μήκος, 42 εκ. πλάτος και 34 εκ. ύψος
με διπλό τοίχωμα στην πλάτη του καθίσματος. Συναρμολόγηση σε τρία σημεία, ώστε να μπορεί να
τοποθετηθεί είτε απ΄ ευθείας στην κερκίδα, είτε σε μεταλλική βάση. Υλικό από πολυπροπυλένιο
πολυμερισμένο, κατάλληλο για καθίσματα κερκίδων/γηπέδων. Σχέδιο κατασκευής ανατομικό χωρίς να
επιτρέπει ολίσθηση του σώματος. Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής υλικά, με UV προστασία,
γυαλιστερό φινίρισμα, καμπυλωτά τελειώματα και αντοχή στα χημικά, απορρυπαντικά και καθαριστικά,
αντιστατικό υλικό κατάλληλο για μείωση συγκέντρωσης σκόνης στις επιφάνειες του καθίσματος,
βραδύκαυστο υλικό που το κατατάσσει στην κατηγορία «δύσκολα αναφλέξιμα», σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα V2 ή Class 1,
αποδεκτά από την FIFA/UEFA. Η κατασκευή θα πρέπει να έιναι σύμφωνα με τα ποιοτικά standards ISO
9001 και όποιαδήποτε άλλα τεστ ελέγχων υπάρχουν στη διάθεση των προσφερομένων. Στο κόστος
περιλαμβάνεται η αποξήλωση των παλιών και η τοποθέτηση των νέων καθισμάτων στις τσιμεντένιες
κερκίδες του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», η απομάκρυνση των σπασμένων καθισμάτων
στον κάδο και η μεταφορά και αποθήκευση των παλιών καθισμάτων σε αποθήκη του Δήμου.
Τιμή κόστους: 18,00€ ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ 23%
ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΕΥΡΩ
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.
Καρέκλα με εργασιακό κάθισμα, ψηλή πλάτη και μπράτσα, με μηχανισμό ανάκλισης permanent contact
βαρέως τύπου, με δυνατότητα ρύθμισης και σταθεροποίησης της κλίσης και του ύψους της πλάτης σε
οποιαδήποτε επιθυμητή θέση καθώς και του βάθους του καθίσματος, μπουκάλα για αυξομείωση του ύψους
του καθίσματος, έδρα εσωτερικά από πολλαπλές στρώσεις φύλλων οξιάς, πεντακτινωτή βάση από
πολυπροπυλένιο διαμέτρου 600mm που φέρει δίδυμους τροχούς ομοίου υλικού διαμέτρου 50mm και
μπράτσα σταθερά πολυπροπυλενίου. Επένδυση με ύφασμα ή τεχνόδερμα σε ποιότητα και χρώμα που θα
επιλεγεί. Παροχή εγγύησης, ανταλλακτικών και service.
Τιμή κόστους: 92,50€ ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ 23%
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Όλα τα ανωτέρω προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, καλαίσθητα,
λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, ευρωπαϊκής προέλευσης, συσκευασμένα έτσι ώστε να
αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους,
σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου (μοντέλου),
και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα προσκομιστούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στους
τόπους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία.
Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος
προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και
θέσης σε λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/2/2016
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια επίπλων και σκευών Ν.Π.»
Κ.Α. : 15.7135.0001
ΠΡΟΫΠ.: 14.997,39 με Φ. Π. Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1°: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια επίπλων και σκευών (περσίδες σκίασης για το Δημοτικό
Ωδείο Ηλιούπολης, καθίσματα κερκίδων για το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» και
καρέκλες γραφείου για τα γραφεία του Νομικού Προσώπου).
ΑΡΘΡΟ 2°: Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
ΑΡΘΡΟ 3°: Συμβατικά στοιχεία
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Τεχνική Έκθεση
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο
ΑΡΘΡΟ 4O: Τιμές προσφορών
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος προμηθευτής
θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών σφραγισμένο φάκελο
οικονομικής προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «Προς Πολιτιστικό Αθλητικό
Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου (Γραφείο Προμηθειών)» και
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια επίπλων και σκευών του Ν.Π.».
ΑΡΘΡΟ 5O: Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος
να προσέλθει σε εύλογο χρονικό διάστημα προς υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 6°: Πλημμελής κατασκευή
Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν
ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 7°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον Πολιτιστικό
Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου.
ΑΡΘΡΟ 8°: Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 9°: Χρόνοι και τόποι παράδοσης
Τα προς προμήθεια είδη της πρώτης ομάδας θα παραδοθούν στο Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης, της
δεύτερης ομάδας θα παραδοθούν στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» και της τρίτης
ομάδας θα παραδοθούν στα γραφεία του Νομικού Προσώπου κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη της
επιτροπής παραλαβής
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δυο (2) μήνες, το πολύ, από την κατακύρωση της προμήθειας ή την
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 10°: Επίλυση Διαφορών
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και η
11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως ισχύουν.
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