Προμήθεια υπαίθριων γραμματοθυρίδων για
Τ.Κ. Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Μελέτης: 256/2020

ΜΕΛΕΤΗ
Προμήθεια υπαίθριων γραμματοθυρίδων για Τ.Κ. Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 12.400,00 € ( με Φ.Π.Α. )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-Τεχνική Έκθεση
-Προϋπολογισμός
-Συγγραφή υποχρεώσεων
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Προμήθεια υπαίθριων γραμματοθυρίδων για
Τ.Κ. Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθ. Μελέτης: 256/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια υπαίθριων γραμματοθυρίδων για Τ.Κ.
Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης όπου δεν υπάρχει οδαρίθμηση και δεν υπάρχει άμεσος
προγραμματισμός για κάτι τέτοιο. Πιο συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια ανεξάρτητων
θέσεων –θυρίδων τοποθέτησης αλληλογραφίας με ανεξάρτητη πόρτα κάθε θέσης και
διαφορετικό κλειδί. Σε κάθε θυρίδα θα είναι δυνατή η εναπόθεση ταχυδρομικών
αντικειμένων διαστάσεων τουλάχιστον 229mmx324mmx30mm και η θυρίδα εισαγωγής
(στόμιο) θα έχει ελάχιστη διάσταση ύψους 35 mm και πλάτους 230mm και δεν
κλειδώνει, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται από όλους τους φορείς παροχής
ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι κλειδαριές των θυρίδων θα είναι τύπου αυτοκινήτου ανόμοιες
μεταξύ τους με δύο κλειδιά η κάθε μία. Οι πόρτες των θυρίδων θα περιστρέφονται με
ανοξείδωτη ντίζα πάχους 4 mm. Σε κάθε πόρτα θυρίδας θα υπάρχει πλακίδιο αλουμινίου
πάχους 2 mm το οποίο θα φέρει εγχάρακτο τον αύξοντα αριθμό της γραμματοθυρίδας. Η
βαφή θα είναι ηλεκτροστατική RAL 5005 χρώματος μπλε. Όλη η κατασκευή θα είναι στεγανή ,
άριστα κολλημένη χωρίς να φαίνονται οι κολλήσεις και θα διασφαλίζει το απόρρητο της
αλληλογραφίας και την ασφάλεια των αντικειμένων από τις καιρικές συνθήκες και κακόβουλες
ενέργειες ανθρώπου χωρίς εργαλεία, καθώς επίσης και σύμφωνα με αυτά που απαιτούνται
στην απόφ. 710/019 (ΦΕΚ Β’ -1441/4-06-2014) στο άρθρο 3 παρ. 1 και και 3 της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) και σύμφωνα με την έγκριση του
1σχετικού εγγράφου της ΕΕΤΤ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κοζάνη 16-09-2020

Κοζάνη 16-09-2020
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/Α

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης &
Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Διοικητικών

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/
ΣΥΣΚ

Υπαίθριες
γραμματοθυρίδες

Ανεξάρτητες θέσεις – θυρίδες
τοποθέτησης αλληλογραφίας με
ανεξάρτητη πόρτα κάθε θέσης
και διαφορετικό κλειδί,
διαστάσεων τουλάχιστον
229mmx324mmx30mm και η
θυρίδα εισαγωγής (στόμιο) θα
έχει ελάχιστη διάσταση ύψους
35 mm και πλάτους 230mm
και δεν κλειδώνει, ώστε να
μπορεί να χρησιμοποιείται από
όλους τους φορείς παροχής
ταχυδρομικών υπηρεσιών.

400

ΤΙΜΗ
ΤΕΜ/ΣΥΚ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

24%

10.000,00

(χωρίς ΦΠΑ)

25,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.000,00
2.400,00
12.400,00

Το ποσό των 12.400,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2020 στον ΚΑ 10.7133.0003 με
ποσό 12.400,00 € και θα υπάρξει σχετική δέσμευση του ποσού.
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κοζάνη 16-09-2020

Κοζάνη 16-09-2020
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/Α

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης & Αν.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Διοικητικών
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Προμήθεια υπαίθριων γραμματοθυρίδων για
Τ.Κ. Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης
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ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθ. Μελέτης: 256/2020
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια υπαίθριων γραμματοθυρίδων για Τ.Κ.
Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης
Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2020 στον ΚΑ 10.7133.0003 με ποσό
12.400,00€ και θα υπάρξει σχετική δέσμευση του ποσού.

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες διατάξεις
 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
 Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,
Προμηθειών και Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Άρθρο 3ο – Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
Άρθρο 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση μετά από
ανοιχτή πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς και με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Άρθρο 5ο Δικαιούμενοι συμμετοχής
Απαραίτητη προϋπόθεση του αναδόχου να ασκεί εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό
επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Άρθρο 6ο Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών
Η παράδοση για τα ζητούμενα υλικά θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου
Κοζάνης μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
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Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου σε χώρους που θα
υποδειχθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης μετά από δελτίο παραγγελίας. Ο ανάδοχος
οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό
διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα
ποσότητα των ειδών.
Η διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προϊόντων θα γίνει με μακροσκοπικό έλεγχο και
πρακτική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 από Επιτροπή Παραλαβής.
Άρθρο 7ο – Χρόνος υπογραφής Σύμβασης – Διάρκεια –Τροποποίηση-Παράταση
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει από την υπογραφή και λήξης μετά από έξι μήνες ή με
την ολοκλήρωση της παράδοση των ποσοτήτων.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καλύψει τις ποσότητες που αναγράφονται ούτε να καλύψει όλο
το ποσό της διατεθείσας πίστωσης αλλά η παραγγελία θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας
Μπορεί να γίνει τροποποίηση-παράταση της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4412/2016
Άρθρο 8ο – Έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον δεν προσέλθει, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση, ή υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016
Άρθρο 9ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές
Η πληρωμή της αξίας των εκτυπώσεων της παρούσης θα γίνεται μετά και τη σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου κάθε τμηματικής παράδοσης και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού
παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής)
Η χορήγηση προκαταβολής, δεν προβλέπεται.
Άρθρο 10ο – Αναθεώρηση τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής
περιόδου.
Άρθρο 11ο – Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Δαπάνες προμηθευτή
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
Κοζάνη 16-09-2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κοζάνη 16-09/2020

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/Α

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης &
Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Διοικητικών
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθ. Μελέτης: 256/2020
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός - αριθμός________________________________________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:_______________ __
E-mail: ___________________________________________ ___
ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ΣΥΣΚ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜ/ΣΥΚ

ΦΠΑ

(χωρίς ΦΠΑ)

Υπαίθριες
γραμματοθυρίδες

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Ανεξάρτητες θέσεις –
θυρίδες τοποθέτησης
αλληλογραφίας με
ανεξάρτητη πόρτα κάθε
θέσης και διαφορετικό
κλειδί, διαστάσεων
τουλάχιστον
229mmx324mmx30mm και
η θυρίδα εισαγωγής (στόμιο)
θα έχει ελάχιστη διάσταση
ύψους 35 mm και πλάτους
230mm και δεν κλειδώνει,
ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιείται από όλους
τους φορείς παροχής
ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας
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