ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ν. Φιλ/φεια: 10/6/2016
Αριθμ. Πρωτ: 11612

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας
< ΛΟΥΚΕΤΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΣΟΥΣ >
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την
εκτέλεση προμήθειας, < ΛΟΥΚΕΤΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΣΟΥΣ >
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 16/6/2015 ημέρα Πέμπτη 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
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 και στην ιστοσελίδα του
δήμου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΙΝ: Δ/νση Περ/ντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Λουκέτων, κλειδαριών
κλπ. υλικών Άλσους
Α.Μ. : 33 /2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000 €
K. A. : 35.6662.030

+

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια λουκέτων, κλειδαριών κλπ. προκειμένου να
ασφαλιστούν θύρες, φρεάτια, πίλαρ, πυροσβεστικές φωλιές κλπ. στο χώρο του Άλσους.
Η Τεχνική έκθεση συνοδεύεται από :
α) Τεχνική Περιγραφή, όπου φαίνονται τα υπό προμήθεια είδη.
β) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό όπου φαίνονται οι ποσότητες που θα απαιτηθούν για κάθε είδος
καθώς και οι τιμές τους, οι οποίες πάρθηκαν από τις ισχύουσες τιμές αγοράς.
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια, αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των δύο χιλιάδων
ευρώ ( 2.000 € ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον υπό
Κ.Α:35.6662.030 ισχύοντα προϋπολογισμό του Δήμου.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ' εφαρμογή
των διατάξεων:
α) της υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 23 παρ.1,2) και τις
ερμηνευτικές εγκυκλίους 27/93 και 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της, β) του Ν.
2286/95 <<Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων>> άρθρο 2 παρ.
12 εδάφιο δ και παρ. 13 εδάφια VI και VIII γ) της Π1 7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης
<< Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών >> ( ΦΕΚ
112/31-01-2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ) δ) της Π1 7446/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης <<
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 ( παρ. 5,12,13 και 16 ) του Ν. 2286/95>> (ΦΕΚ
112/31-01-2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ).

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 6/6/2016

ΜΑΡΙΑ ΜΟΓΙΑ
ΔΕ5 ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ (ΦΠΑ 24%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Λουκέτων, κλειδαριών
κλπ. υλικών Άλσους
Α.Μ. :33/16
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα υπό προμήθεια είδη έχουν ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.

Λουκέτα πασπαρτού τύπου CISA 220 / 50
Κλειδιά για λουκέτα πασπαρτού τύπου CISA 220 / 50
Λουκέτα ασφαλείας με κάρτα τύπου MUL-T-LOCK (C-35)
Κλειδιά για λουκέτα ασφαλείας πασπαρτού MUL-T-LOCK (C-35)
Αλυσίδα Ατσάλινη, ενισχυμένο γαλβανισμό , στρογγυλή,
με διάμετρο 10m/m, για λουκέτα ασφαλείας τύπου MUL-T-LOCK (C-35)
6. Ομφαλός κλειδαριάς

ΜΕΛΕΤΗ (ΦΠΑ 24%)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π.& Π. Δ. Φ.Χ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 6 /6 /2016

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕ13 ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΓΙΑ
ΔΕ5 ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Λουκέτων, κλειδαριών
κλπ. υλικών Άλσους
Α.Μ. : 33/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α Είδος προμήθεια ς
Λ ου κέ τα πασπαρτού τύπου CISA 220 / 50
Κλε ιδ ιά για λο υ κέτ α πα σπ αρτ ο ύ τύπου
CISA 220 / 50
Λουκέτα ασφαλείας με κάρτα (τύπου MUL-TLOCK C-35 )
Κλειδιά για λουκέτα ασφαλείας πασπαρτού με
κάρτα τύπου ( MUL-T-LOCK C-35 )

2 4 τ εμ ά χια
6 τε μ άχ ια

Τ/Μ
(€)
7,00
1,30

5 τε μ άχ ια

140,00

700,00

1 0 τε μά χι α

15,00

150,00

5

Αλυσίδα Ατσάλινη ενισχυμένο
γαλβανισμό, στρογγυλή διάμετρο 10m/m,
για λουκέτα ασφαλείας τύπου MUL-TLOCK (C-35)

2 0 μέτ ρα

25 ,00

500,00

6

Ομφαλός κλειδαριάς

1
2
3
4

Ποσότητα/
Μον. μέτρησης

8 τε μά χι α

10,00

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟΝ
Στρογγύλευση
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ (ΦΠΑ 24%)

Δαπάνη
(€)
168,00
7,80

80,00

1.605,80
385,39
1.991,19
8,81
2.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π.& Π. Δ. Φ.Χ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 6/6/2016

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Λουκέτων, κλειδαριών
κλπ. υλικών Άλσους
Α.Μ. : 33 / 2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

( ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ )
(υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των τιμών)
Α/Α Είδος προμήθειας

Ποσότητα/
Μον. μέτρησης

Λ ου κέ τα πασπαρτού τύπου CISA 220 / 50
Κλε ιδ ιά για λο υ κέτ α πα σπ αρτ ο ύ τύπου
CISA 220 / 50
Λουκέτα ασφαλείας (τύπου MUL-T-LOCK C-35)
Κλειδιά για λουκέτα ασφαλείας πασπαρτού με
κάρτα ( τύπου MUL-T-LOCK C-35 )

2 4 τ εμ ά χια
6 τε μ άχ ια

5

Αλυσίδα Ατσάλινη ενισχυμένο
γαλβανισμό, στρογγυλή, με διάμετρο
10m/m, για λουκέτα ασφαλείας τύπου
MUL-T-LOCK (C-35)

2 0 μέτ ρα

6

Ομφαλός κλειδαριάς

0 8 τε μά χι α

1
2
3
4

Τ/Μ
(€)

Δαπάνη
(€)

5 τε μ άχ ια
1 0 τε μά χι α

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π.& Π. Δ. Φ.Χ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 6/6/2016

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕ13 ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΓΙΑ
ΔΕ5 ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ
/ /2016
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ (ΦΠΑ 24%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Λουκέτων, κλειδαριών
κλπ. υλικών Άλσους
Α.Μ. : 33/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000 €

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 ο
Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια λουκέτων, κλειδαριών κλπ.
προκειμένου να ασφαλιστούν θύρες, φρεάτια, πίλαρ, πυροσβεστικές φωλιές κλπ. στο χώρο του Άλσους.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Η παρούσα προμήθεια πραγματοποιείται με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τις σχετικές ερμηνευτικές αυτής
εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και τις σχετικές αυτού εγκυκλίους
Π1 7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο <<Εξαίρεση προμηθειών από την ενταξή τους στο
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών>> (ΦΕΚ 112/2002 τεύχος Β') και Π1 7446/2002 του Υπουργείου
Ανάπτυξης με τίτλο <<Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13, 7 16) του Ν. 2286/95>>
(ΦΕΚ 112/2002 τεύχος Β').
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 2.000 € (συμπ. Φ.Π.Α) και
θα βαρύνει την υπό Κ.Α: 35.6662.030 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα στοιχεία της μελέτης είναι:
Α. Η συγγραφή υποχρεώσεων
Β. Τεχνική Έκθεση
Γ. Τεχνική Περιγραφή
Δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας
Ε. Προϋπολογισμός Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4ο
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α ( παρ. 2α του άρθρου 26 της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.)
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο προμηθευτής δεν μπορεί να υποκαταστήσει στη σύμβαση ή για μέρος αυτής, άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΜΕΛΕΤΗ (ΦΠΑ 24%)

ΑΡΘΡΟ 6ο
Η παράδοση των υλικών θα γίνει ,εντός του έτους 2016 και σταδιακά με συνεννόηση με την αρμόδια
υπηρεσία. Ως τόπος παράδοσης των υλικών, ορίζεται το τμήμα Άλσους του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Η παραλαβή των υλικών, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει οριστεί από το
Δημοτικό Συμβούλιο ( παρ. 1, 2, 3γ του άρθρου 28, της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,
σε συνδυασμό με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 29 της αυτής Υπουργικής Απόφασης).
Αν κατά την παράδοση - παραλαβή, εντοπιστεί υλικό που δεν πληρεί τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών ή της σύμβασης και γενικά των προσφερόμενων χαρακτηριστικών και κατά την κρίση της
επιτροπής, δεν είναι δυνατόν να καταστεί απολύτως κατάλληλο και έτοιμο για χρήση, ο προμηθευτής θα
είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία αποζημείωση, να προβεί στην αντικατάσταση όλης της ακατάλληλης
ποσότητας, μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει η επιτροπή.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης μέσα στην οριζόμενη για το σκοπό αυτό προθεσμία, τότε επιβάλλεται
στον προμηθευτή ποινική ρήτρα, ίση με την αξία του υλικού, η οποία εκπίπτει από την κράτηση του 10%
λόγω εγγύησης και θα καθορίζεται από την Υπηρεσία
ΑΡΘΡΟ 8ο
Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες, για όλη τη διάρκεια της
προμήθειας. Δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση και για κανέναν λόγο.
Στη συμβατική αξία της προμήθειας διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις, οι οποίες
βαρύνουν τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου
παραλαβής, επιστρέφεται στον ανάδοχο, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν υφίστανται
παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου παραλαβής από την επιτροπή, οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι
πλήρους αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών που παρατηρήθηκαν.
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

ΜΕΛΕΤΗ (ΦΠΑ 24%)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π.& Π. Δ.Φ.Χ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 6 / 6/ 2016

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕ13 ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΓΙΑ
ΔΕ5 ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

