ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡ.ΜΕΛ.: 210/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
« ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.600,00 € πλέον 384,00 € ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 1.984,00 €)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σεπτέμβριος 2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 210/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.600,00 € πλέον 384,00 .€ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 1.984,00 €)
CPV: 39122000-3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ντουλαπιών αρχειοθέτησης για την κάλυψη της
ανάγκης αρχειοθέτησης εγγράφων της υπηρεσίας μας.
Η προμήθεια αφορά τέσσερις ντουλάπες που θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις
παρακάτω προδιαγραφές:
1. Να είναι στο φυσικό χρώμα του ξύλου
2. Το υλικό κατασκευής να είναι MDF πάχους 25 mm
3. Τα είδη προς προμήθεια αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α
1
2
3
4

διαστάσεις (Π x Υ x Β)
1,70 X 2,50 X 0,40
1,20 X 2,50 X 0,40
1,10 X 2,50 X0,40
0,80 X 0,80 X 0,40

Διαχωριστικά
ραφιών
4
4
4
1

τεμάχια
1
1
1
1

4. Η πλάτη της κάθε ντουλάπας να είναι από MDF πάχους 8 mm.
5. Τα διαχωριστικά ραφιών να είναι από MDF πάχους 25mm
6. Οι ντουλάπες να διαθέτουν ποδαράκια και να υπάρχει κενό με το δάπεδο τουλάχιστον 50
mm.
7. Οι ντουλάπες με α/α 1,2 να αποτελούνται από δύο μέρη κατά πλάτος, τα οποία θα
συνδέονται μεταξύ τους .
Τα είδη τα οποία αφορά η προμήθεια, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, να
μην φέρουν ελαττώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση.
Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν
αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές.
Θα συναρμολογηθούν επι τόπου και θα τοποθετηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται το ποσό των 1.600,00€ πλέον 384,00€
ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΟ:1686,40 €) με εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α. 70.6495. 0001
.

2

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και
2014/15 ΕΕ )» το αργότερο μέχρι τις 15/12/2021.
Επισυνάπτεται σκαρίφημα των, προς προμήθεια, ειδών
Κοζάνη, 6/9/2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΟΦΙΑ ΒΡΟΝΤΖΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

Κοζάνη, 6/9/2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κοζάνη, 6/9/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΠΝΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1600,00 € πλέον 384,00 .€ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 1.984,00 €)
CPV: 39122000-3

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 210/2021

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

1

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
2,5 m x 1,70 m x0, 40 m

τεμ

1

500

500

2

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
2,5 m x 1,20 m x 0,40 m

τεμ

1

450

450

3

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
2,5 m x 1,10 m x 0,40 m

τεμ

1

400

400

4

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
0,80 m x 0,80 m x 0,40 m

τεμ

1

250

250

Καθαρή
αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ

1.600,00
384,00
1.984,00

Κοζάνη, 6/9/2021

Κοζάνη, 6/9/2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κοζάνη, 6/9/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΒΡΟΝΤΖΟΥ

ΚΑΠΝΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΛΟΓΟΣ

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 210/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1600,00 € πλέον 384,00 .€ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 1.984,00 €)
CPV: 39122000-3

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο (Αντικείμενο της προμήθειας)
Η συγγραφή αφορά την προμήθεια από το Δήμο Κοζάνης ντουλαπιών αρχειοθέτησης.
Ειδικότερα η μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια τεσσάρων (4) ειδών ντουλαπιών, όπως
φαίνονται στην τεχνική περιγραφή και στις τεχνικές προδιαγραφές.
Άρθρο 2ο (Ισχύουσες διατάξεις)
Η εκτέλεση της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
συμβάσεις έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και
2014/15 ΕΕ )»
Άρθρο 3ο (Συμβατικά στοιχεία)
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Τεχνική περιγραφή
2) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3) Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24 ΕΕ και 2014/15 ΕΕ )»
Άρθρο 5ο (Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία)
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης και να δοθούν πλήρη τεχνικά στοιχεία, σχέδια, πιστοποίηση ποιότητας κ.τ.λ. για να
μπορέσει η επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση προσφορών.
Άρθρο 6ο (Σύμβαση)
Ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα
και σε ορισμένο χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10)
ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης
εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Άρθρο 7ο (Ποινικές ρήτρες -έκπτωση αναδόχου)
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών
μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα. Μετά την λήξη της συμβατικής
προθεσμίας παραδόσεως των υλικών ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 8ο (Πλημμελής κατασκευή -ελαττώματα)
5

Αν τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει
ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αυτό σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 9ο (Αναθεώρηση τιμών προσφοράς)
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 10ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης
εκτός ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 11ο (Εξοφλητικός λογαριασμός -πληρωμή)
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής
των υλικών ή με βάση τον τυχόν προσφερόμενο τρόπο πληρωμής από τον προμηθευτή.
Άρθρο 12ο (Προσωρινή και οριστική παραλαβή των υλικών)
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των
παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάστασή τους, όλης της ποσότητας ή μέρους αυτής.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω μέσα σε προθεσμία που η επιτροπή θα
ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Η προσωρινή παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του
αναδόχου μετά από έγγραφη ειδοποίηση αρμόδιας υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμων
ημερών νωρίτερα.
Άρθρο 13ο (Τιμές προσφοράς)
Στις τιμές προσφοράς περιλαμβάνεται η μεταφορά τους σε αποθήκες του Δήμου οι οποίες
θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Άρθρο 14ο (Χρόνος παράδοσης)
Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή
της απόφασης ανάθεσης Δημάρχου. Ο χρόνος παράδοσης δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως,
τυχόν δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου (αμαξοστάσιο), μπορεί να είναι τμηματική
αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας και έπειτα από εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας του
Δήμου.
Κοζάνη, 6/9/2021

Κοζάνη, 6/9/2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κοζάνη, 6/9/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΒΡΟΝΤΖΟΥ

ΚΑΠΝΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΛΟΓΟΣ
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