ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ν. Φιλ/φεια: 15/10/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 20690

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας
< ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ >
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την
εκτέλεση προμήθειας < ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ >
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 20-10-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της
προμήθειας.
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
ε. Ο αριθμός της μελέτης.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132049042
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και στην
ιστοσελίδα του Δήμου .
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
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www.neafiladelfeia@
neafiladelfeia.gr

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: 29/09/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ {ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ} ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
«ΑΤΤΑΛΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Α. Μ. : 156/2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.100 € με Φ. Π. Α. 23%
Κ.Α. 02.15.7135.025

Προμήθεια αθλητικών οργάνων {μηχανημάτων: δύο (2) ηλεκτρονικών διαδρόμων
Γυμναστικής και ενός (1) ελλειπτικού μηχανήματος Γυμναστικής} για το Δημοτικό
Γυμναστήριο «ΑΤΤΑΛΟΣ» του Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος.
Α. Μ : 156/2015
Προϋπολογισμός: 8.100 € με Φ.Π.Α. 23 %
Κ.Α. 02.15.7135.025

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η.
Η παρούσα μελέτη αφορά, την προμήθεια αθλητικών οργάνων {μηχανημάτων: δύο (2)
ηλεκτρονικών διαδρόμων Γυμναστικής και ενός (1) ελλειπτικού μηχανήματος Γυμναστικής}
για τον εξοπλισμό του Δημοτικού Γυμναστηρίου «ΑΤΤΑΛΟΣ» του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος, επί της οδού Τρωάδος-2 Νέα Φιλαδέλφεια.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της
χαμηλότερης τιμής και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
 Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
 Το άρθρο 158 παρ. δ του N.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το άρθρο
209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.
 Το N. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών.
 Το N. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 Το Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 Το Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια αθλητικών οργάνων {μηχανημάτων: δύο (2)
ηλεκτρονικών διαδρόμων Γυμναστικής και ενός (1) ελλειπτικού μηχανήματος
Γυμναστικής}, θα ανέλθει στο ποσό των 8.100 € συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 23 % και
των λοιπών κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.7135.025 με τίτλο «Προμήθεια
οργάνων γυμναστικής και αθλητικού υλικού», προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2015 και αρχικής πίστωσης 10.000,00 €.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

Προμήθεια αθλητικών οργάνων {μηχανημάτων: δύο (2) ηλεκτρονικών διαδρόμων
Γυμναστικής και ενός (1) ελλειπτικού μηχανήματος Γυμναστικής} για το Δημοτικό
Γυμναστήριο «ΑΤΤΑΛΟΣ» του Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος.
Α. Μ : 156/2015
Προϋπολογισμός: 8.100 € με Φ.Π.Α. 23 %
Κ.Α. 02.15.7135.025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
ΓΕΝΙΚΑ
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίου
τύπου και πρόσφατης κατασκευής.
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός είναι ο παρακάτω:
1. Δύο (2) Επαγγελματικοί Ηλεκτρονικοί Διάδρομοι Γυμναστικής.
2. Ένα (1) Επαγγελματικό Ελλειπτικό μηχάνημα Γυμναστικής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
1. Μηχανήματα Επαγγελματικών ηλεκτρονικών Διαδρόμων Γυμναστικής.
(CPV 37442900-8).
Οι Ηλεκτρονικοί Διάδρομοι Γυμναστικής θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προδιαγραφές:
 Πρέπει να έχουν Μοτέρ AC Inverter.
 Ισχύς. Συνεχής 4.0HP,Μέγιστη 6HP.
 Να έχουν Κονσόλα LCD και LED, με αισθητήρα καρδιακών παλμών, αλλά και
μέτρησης με ζώνη στήθους.
 Να έχουν ενδείξεις ταχύτητας, Χρόνου, Απόστασης, Καρδιακών παλμών,
Θερμίδων, Κλίσης και Ρυθμού (min/km).
 Να υπάρχει πλήκτρο αφής για άμεση αλλαγή της ταχύτητας και της κλίσης.
 Να υπάρχουν προκαθορισμένα προγράμματα εκγύμνασης και δυνατότητα
δημιουργίας προσαρμοσμένων προγραμμάτων από το χρήστη.
 Να έχουν δυνατότητα Ταχύτητας 0,1 -21 Km.
 Να έχουν δυνατότητα εύρους ηλεκτρικής & ηχητικής κλίσης 0 -16 %.
 Να έχουν κλειδί ασφαλείας.
 Να έχουν αντικραδασμικό δάπεδο βαρέως τύπου.
 Επιφάνεια Ιμάντα ενδεικτικών διαστάσεων έως: Μ159ΧΠ58cm και πάχους έως
30 mm.
 Ράουλα εμπρός –πίσω.
 Ρόδες μεταφοράς.
 Μέγιστο βάρος χρήστη έως 185 Kgr.
Ενδεικτικός τύπος: Relax Power King PK-07 AC της εταιρείας POWER FORCE ή
αντίστοιχο.

2. Επαγγελματικό Ελλειπτικό μηχάνημα Γυμναστικής (CPV 37442900-8).
Το Επαγγελματικό Ελλειπτικό μηχάνημα Γυμναστικής θα πρέπει να πληρεί τα παρακάτω:
 Να έχει Ισχύ με αυτοπαραγώμενο σύστημα ηλεκτρομαγνήτη.
 Να έχει ηλεκτρονική ρύθμιση αντίστασης τουλάχιστον είκοσι (20) επιπέδων
(περίπου από 30 – 400 Watts).
 Να έχει ηλεκτρονική κονσόλα LED πολλαπλών λειτουργιών και χαρακτήρων
μηνύματος.
 Να έχει ενδείξεις κονσόλας , θερμίδων, Watts, Ταχύτητας, Αντίστασης,
Απόστασης και Γραφικών προφίλ.
 Να υπάρχουν προκαθορισμένα προγράμματα εκγύμνασης Χειροκίνητο
(Manual), ελέγχου HR, Watt και δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων
προγραμμάτων από το χρήστη.
 Να έχει ασύρματη λήψη & αισθητήρες χεριών των καρδιακών παλμών.
 Μήκος διασκελισμού τουλάχιστον 51 εκατοστά (cm).
 Να έχει αντοχή για μέγιστο βάρος χρήστη έως 180 Kgr.
Ενδεικτικός τύπος: Proteus ProMaster Ε-12S της εταιρείας ΜΕΚΜΑ SPORT ή αντίστοιχο.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να έχει επί ποινή αποκλεισμού εγγύηση
τουλάχιστον ένα (1) έτος από την παράδοσή του και διάθεση ανταλλακτικών και service
τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Στη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα παρέχεται
οποιαδήποτε υποστήριξη από τον προμηθευτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται prospectus και τεχνικά
εγχειρίδια για τον προσφερόμενο εξοπλισμό.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

Προμήθεια αθλητικών οργάνων {μηχανημάτων: δύο (2) ηλεκτρονικών διαδρόμων
Γυμναστικής και ενός (1) ελλειπτικού μηχανήματος Γυμναστικής} για το Δημοτικό
Γυμναστήριο «ΑΤΤΑΛΟΣ» του Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος.
Α. Μ : 156/2015
Προϋπολογισμός: 8.100 € με Φ.Π.Α. 23 %
Κ.Α. 02.15.7135.025

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Α.Τ.

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

2 τεμ.

2.650 €

5.300 €

1 τεμ.

1.285

1.285 €

Μηχανήματα
Επαγγελματικών
ηλεκτρονικών Διαδρόμων
Γυμναστικής.
Επαγγελματικό Ελλειπτικό
μηχάνημα Γυμναστικής

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ + ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (0,37 € )
Φ.Π.Α. 23 %

6.585,37 €
1.514,635 €
8.100 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

Προμήθεια αθλητικών οργάνων {μηχανημάτων: δύο (2) ηλεκτρονικών διαδρόμων
Γυμναστικής και ενός (1) ελλειπτικού μηχανήματος Γυμναστικής} για το Δημοτικό
Γυμναστήριο «ΑΤΤΑΛΟΣ» του Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος.
Α. Μ : 156/2015
Προϋπολογισμός: 8.100 € με Φ.Π.Α. 23 %
Κ.Α. 02.15.7135.025

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο.
Άρθρο 1
Προμήθεια, δύο (2) Μηχανημάτων Επαγγελματικών
ηλεκτρονικών
Διαδρόμων
Γυμναστικής, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου: 2.650,00 € (Χωρίς Φ.Π.Α.). Συνολική τιμή: 5.300,00 € (Χωρίς
Φ.Π.Α.).
Άρθρο 2
Προμήθεια ενός (1) Επαγγελματικού Ελλειπτικού μηχανήματος Γυμναστικής, όπως
λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου: 1.285,00 € (Χωρίς Φ.Π.Α.).

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

Προμήθεια αθλητικών οργάνων {μηχανημάτων: δύο (2) ηλεκτρονικών διαδρόμων
Γυμναστικής και ενός (1) ελλειπτικού μηχανήματος Γυμναστικής} για το Δημοτικό
Γυμναστήριο «ΑΤΤΑΛΟΣ» του Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος.
Α. Μ : 156/2015
Προϋπολογισμός: 8.100 € με Φ.Π.Α. 23 %
Κ.Α. 02.15.7135.025

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

Α.Τ.

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μηχανήματα
Επαγγελματικών
ηλεκτρονικών Διαδρόμων
Γυμναστικής.
Επαγγελματικό Ελλειπτικό
μηχάνημα Γυμναστικής

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

2 τεμ.
1 τεμ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
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Προμήθεια αθλητικών οργάνων {μηχανημάτων: δύο (2) ηλεκτρονικών διαδρόμων
Γυμναστικής και ενός (1) ελλειπτικού μηχανήματος Γυμναστικής} για το Δημοτικό
Γυμναστήριο «ΑΤΤΑΛΟΣ» του Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος.
Α. Μ : 156/2015
Προϋπολογισμός: 8.100 € με Φ.Π.Α. 23 %
Κ.Α. 02.15.7135.025

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Άρθρο 1
Προμήθεια δύο (2) Μηχανημάτων Επαγγελματικών
ηλεκτρονικών
Διαδρόμων
Γυμναστικής, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.
Εργοστάσιο
κατασκευής:…………………………………………………………………………………………
……………
Τύπος:………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου:
…………………………………………………………………………………………………….. €.
Τιμή
ολογράφως:…………………………………………………………………………………………
……………………… €
Άρθρο 2
Προμήθεια ενός (1) Επαγγελματικού Ελλειπτικού μηχανήματος Γυμναστικής, όπως
λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.
Εργοστάσιο
κατασκευής:…………………………………………………………………………………………
……………
Τύπος:………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Τιμή
ενός
(1)
τεμαχίου:
…………………………………………………………………………………………………….. €.
Τιμή
ολογράφως:…………………………………………………………………………………………
……………………… €
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας.
Η παρούσα μελέτη αφορά, την προμήθεια αθλητικών οργάνων {μηχανημάτων: δύο (2)
ηλεκτρονικών διαδρόμων Γυμναστικής και ενός (1) ελλειπτικού μηχανήματος Γυμναστικής}
για τον εξοπλισμό του Δημοτικού Γυμναστηρίου «ΑΤΤΑΛΟΣ» του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος, επί της οδού Τρωάδος-2 Νέα Φιλαδέλφεια.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :
 Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
 Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
 Το άρθρο 158 παρ. δ του N.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το άρθρο
209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.
 Το N. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών.
 Το N. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 Το Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 Το Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά στοιχεία.
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Τεχνική Έκθεση
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε) Τιμολόγιο – Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τιμές προσφορών.
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την
παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς
σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς
προμήθεια μηχανήματα θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την
παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των προς
προμήθεια μηχανημάτων σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο
προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού

προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί
προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της
οικονομικής προσφοράς του.
Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το
διαθέσιμο από τον Δήμο για το συγκεκριμένο αριθμό των αθλητικών οργάνων –
μηχανημάτων που δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος για το Δημοτικό Γυμναστήριο και δεν
δεσμεύει το Δήμο όσον αφορά στην ποσότητα των αθλητικών οργάνων – μηχανημάτων
που θα χρειαστεί κατά το έτος 2015.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση.
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το
6ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωμή.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10 % της συμβατικής αξίας της
προμήθειας και παρέχεται με μια ή δύο εγγυητικές επιστολές, ισχύος τουλάχιστον μέχρι
την 31/12/2015. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο
της προμήθειας μετά την προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια μηχανημάτων από
την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο
συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την εκτέλεση της προμήθειας
και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των
σχετικών τιμολογίων και την έκδοση επ΄ ονόματι του, των αντίστοιχων Χρηματικών
Ενταλμάτων.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου.
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33ο
άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35ο άρθρο της
11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε
η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του
αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Πλημμελής κατασκευή.
Εφ’ όσον τα προς προμήθεια μηχανήματα δεν ανταποκρίνονται στους όρους της
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα
αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Φόροι - τέλη – κρατήσεις.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν
κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Εξοφλητικός λογαριασμός.
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια
ειδών.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Χρόνοι και τόποι παράδοσης.
Τα προς προμήθεια μηχανήματα θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν σε τόπους και
χρόνους που θα οριστούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου στη διάρκεια του 2015.
Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια μηχανημάτων θα
επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Προσωρινή και οριστική παραλαβή.
Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια μηχανημάτων ενεργείται από την αρμόδια
επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την
τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή
λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της
επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Φιλαδελφείας Χαλκηδόνος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό
του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού
τρόπο.
Η οριστική παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με
μακροσκοπικό έλεγχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών το πολύ από την παράδοση των
υλικών.

Νέα Χαλκηδόνα 29/09/2015 .
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