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ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για
το έτος 2017 ΚΑ 00.6117.0020 (ΑΑΥ 1137)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά
στην υπ’ αριθ.227/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από το Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1600,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 384,00 ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.984,00 €.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια ειδών που
αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την

προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, μέχρι την 10/11/2017 «ημέρα» Παρασκευή και ώρα 12:ΟΟ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινής απορρίψεως

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η
επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό

σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι
μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης και της υπ’ αριθ.227/2017 μελέτης και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες
που προσφέρω είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η
συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
Μαζί με τα παραπάνω προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ 1 και 2 του άρθρου 73 του
ν.4412/2016 κατατίθεται:
α: Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) ως προκαταρτική απόδειξη ότι
δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από
τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016)
β: Φορολογική ενημερότητα
γ: Ασφαλιστική ενημερότητα
δ: Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της
προσφοράς
Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη των
ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου προ της υπογραφής της
σύμβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες επί της μελέτης στη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών 2461350400 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο Γραφείο
Προμηθειών, τηλ. 24613 50344 - 24613 50397.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένο, στην παρούσα πρόσκληση, έγγραφο:
Η υπ’ αριθ. υπ’ αριθ.227/2017 μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα
συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης και της υπ’ αριθ.227/2017 μελέτης και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες που προσφέρω
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημοσίου ή
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

(4)
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν.
4412/2016)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.984,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 227/2017

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.984,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 227/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών για τον έλεγχο και
πιστοποίηση της λειτουργίας δέκα έξι (16) παιδικών χαρών σε κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου Κοζάνης, κατ’ εφαρμογή της υπ’αριθ.28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις 48165/2009/ (ΦΕΚ 1690/Β/17-8-2009) και 27934/11-7-2014
(ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014) Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π.
30681) από 07-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση
των παραπάνω εργασιών παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.984,00€ (
συμπ. ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.0020 του Δήμου Κοζάνης για το έτος
2017.
Αναλυτικότερα, στο άρθρο 4 παρ. 3 της υπ’αριθ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009): «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία
συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή τροποποιήθηκε
δυνάμει των υπ' αριθμ. 48165/30-7-2009, 15693/2-5-2013 και 27934/11-7-2014 Υπουργικών
Αποφάσεων, ‘’ απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου για τη συμμόρφωση των
παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή προδιαγραφών ασφαλείας από
αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11 της παραπάνω Υ.Α. (Αρμόδιες Αρχές).
Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) οι εργασίες ελέγχου – παροχής
υπηρεσιών για την πιστοποίηση των χώρων αυτών θα υλοποιηθούν από διαπιστευμένο
από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) φορέα ελέγχου.»
Κατόπιν των ανωτέρω, είναι απαραίτητο ο Δήμος Κοζάνης να αναθέσει σε
διαπιστευμένο φορέα ελέγχου την υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης των παιδικών χαρών.
Η υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης των παιδικών χαρών θα περιλαμβάνει
αναλυτικά τα εξής :
α). Αρχική επιθεώρηση των παιδικών χαρών
Πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος και καταγραφή της παιδικής χαράς, των παιχνιδιών
και της εγκατάστασης τους, των χώρων και των δαπέδων πτώσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών προτύπων. Πιο αναλυτικά η αρχική
επιθεώρηση περιλαμβάνει διαστασιολογικό και οπτικό έλεγχο των παιχνιδιών, έλεγχο της
εγκατάστασης των παιχνιδιών (έδραση, αγκύρωση, αποστάσεις ασφαλείας, πρόσβαση, κ.λπ.),
έλεγχο χώρων και δαπέδων πτώσης.
β). Σύνταξη ευρημάτων της αρχικής επιθεώρησης για κάθε παιδική χαρά .
Βάσει των αποτελεσμάτων της αρχικής επιθεώρησης συντάσσεται Έκθεση με τα
αναλυτικά στοιχεία που προκύπτουν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, τις συμμορφώσεις και
ελλείψεις της παιδικής χαράς. Για κάθε παιδική χαρά θα παραδοθεί συμπληρωμένο ειδικό
έντυπο στο οποίο θα καταγράφεται το εύρημα (μη συμμόρφωση) με φωτογραφική
τεκμηρίωση. Η Έκθεση θα παραδοθεί μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών (20) από τον επιτόπιο
έλεγχο.
γ). Επανάληψη της επιθεώρησης (σε όσους χώρους παραστεί ανάγκη).

Όπου απαιτείται, επαναλαμβάνεται η επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει οι
απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε η παιδική χαρά να πληροί τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
δ). Έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης .
Εφόσον διαπιστωθεί από την επαναληπτική επιθεώρηση ότι ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις των προτύπων και της νομοθεσίας, ο φορέας ελέγχου εκδίδει το πιστοποιητικό
συμμόρφωσης σε διάστημα είκοσι (20) ημερών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα όργανα και ο σχετικός
εξοπλισμός ορίζονται στην υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 27934/11-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ
2029/Β/2014), τα πρότυπα ΕΛΟΤ και κάθε άλλη σχετική προδιαγραφή ή πρότυπο ως προς
την πιστοποίηση των υπό έλεγχο παιδικών χαρών.
Ο αναλυτικός κατάλογος των Παιδικών Χαρών (Π.Χ.) του Δήμου μας στις οποίες θα
διενεργηθεί η παροχή υπηρεσιών, θα υποδειχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο ανάδοχος κατά την υποβολή προσφοράς θα προσκομίσει το αντίστοιχο
πιστοποιητικό διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ.. επί ποινή αποκλεισμού.
Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση από τον εργοδότη όλων των στοιχείων ή
στην καταβολή της αμοιβής του αναδόχου μελετητή, ο εργοδότης υποχρεούται σε ανάλογη
παράταση της συμβατικής προθεσμίας εφόσον αυτό απαιτηθεί εγγράφως από τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση υπέρβασής της, με υπαιτιότητα του αναδόχου, θα του επιβάλλεται ποινική
ρήτρα ίση με το 5ο/οο (πέντε τοις χιλίοις) του ποσού της Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α) , για κάθε
μέρα και για διάστημα 15 ημερών, εκτός αν η υπέρβαση θεωρηθεί δικαιολογημένη ή
αναγκαία οπότε θα δίνεται Παράταση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , μετά από
αιτιολογημένη έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Εάν μετά την παρέλευση και των 15 ημερών που επιβάλλεται η ποινική ρήτρα δεν έχει
εκτελεστεί η εργασία , ο Δήμος μπορεί χωρίς άλλη διαδικασία να την αναθέσει αλλού και να
καταλογίσει την σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου.
Η τιμολόγηση/πληρωμή των παραπάνω εργασιών του Φορέα ελέγχου θα γίνεται ανά
παιδική χαρά με το πέρας των εργασιών και την παράδοση στον Δήμο των σχετικών
εγγράφων.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πιστοποίηση όλων των παιδικών
χαρών που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματός του να αιτηθεί την
πληρωμή για την πιστοποίηση παιδικών χαρών για τις οποίες ο Δήμος έχει αιτηθεί
εμπροθέσμως την εξαίρεσή τους από τη διαδικασία της επιθεώρησης.
Η εκτέλεση της εργασίας προβλέπεται να εκτελεστεί έως 31/12/2017 από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με το μειοδότη.
Για την ανάθεση της εργασίας στο φορέα ελέγχου απαιτείται η προσκόμιση από
αυτόν του αντίστοιχου πιστοποιητικού διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ.
Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Ντίνα Χρυσούλα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Καρμαζής Ευθύμιος
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχάλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.984,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 227/2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1

Αντικείμενο
Υπηρεσίες ελέγχου και
πιστοποίησης παιδικών χαρών
από διαπιστευμένο .

Μονάδα
Mέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας
(€)

Δαπάνη
(€)

Τεμ.

16

100,00

1600,00

Σύνολο καθαρής αξίας
ΦΠΑ 24%
Γενικό σύνολο δαπάνης

Συντάχθηκε

1600,00
384,00
1984,00

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Ντίνα Χρυσούλα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Καρμαζής Ευθύμιος
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχάλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.984,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 227/2017

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………………………………………………...
αφού έλαβα γνώση την υπ΄αριθμ. 227/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Κοζάνης δηλώνω ότι προσφέρω την παρακάτω τιμή προς το Δήμο Κοζάνης.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ (€)

Α/Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1 Υπηρεσίες ελέγχου και
πιστοποίησης παιδικών χαρών
από διαπιστευμένο .
Σύνολο

καθαρής αξίας

ΦΠΑ 24%
Γενικό σύνολο δαπάνης

Ο Προσφέρων

Μ.Μ

Τεμ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

16

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ (€)

