ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
NOMO ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ

Ν. Φιλ/θεια, 15/7/2016
Απιθμ. Ππυη. : 14647/18.07.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Διενέπγειαρ για ηην εκηέλεζη Ππομήθειαρ
« ΜΗΥΑΝΩΝ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ ΥΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑΣΩΝ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ
ΑΝΙΥΝΕΤΗ ΠΛΑΣΩΝ »
με ηη ζςνοπηική διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ
Ο Δήμαπσορ Φιλαδέλθειαρ-Υαλκηδόνορ ανακοινώνει ηην διενέπγεια για ηην
εκηέλεζη ηηρ « ΜΗΥΑΝΩΝ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ ΥΑΡΣΟΝΟΜΙΜΑΣΩΝ ΜΕ
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΝΙΥΝΕΤΗ ΠΛΑΣΩΝ » με ηη ζςνοπηική διαδικαζία ηηρ
απεςθείαρ ανάθεζηρ, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην
σαμηλόηεπη ηιμή.
Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι μέσπι και ηην 22/7/2016 ημέπα Παπαζκεςή και
ώπα 12.00 μ.μ. να καηαθέζοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ.
Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν όλα ηα θςζικά και νομικά ππόζυπα, καθώρ και
ενώζειρ ππομηθεςηών εθ’ όζον αζκούν δπαζηηπιόηηηα ζσεηική με ηο ανηικείμενο
ηηρ ανάθεζηρ.
ηο θάκελο θα αναγπάθονηαι εςκπινώρ με ποινή αποππίτευρ ηα ακόλοςθα
ζηοισεία :
α. Η λέξη « Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α » με κεθαλαία γπάμμαηα
β. Ο πλήπηρ ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ πος διενεπγεί ηην διαδικαζία ηηρ
ππομήθειαρ
γ. Η ημεπομηνία ηηρ πποζθοπάρ
δ. Σα ζηοισεία ηος ζςμμεηέσονηα
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, καθώρ και ηην παπαλαβή ηεύσοςρ ηεσνικών
πποδιαγπαθών οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι ζηον Δήμο
καθημεπινά καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ ζηο Σμήμα Ππομηθειών (ηηλ.
2132049042).
Η παπούζα να αναπηηθεί ζηον πίνακα ανακοινώζευν και ζηην ιζηοζελίδα ηος
Δήμος.
Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΛΑΛΟ –ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΜΙΥΑΗΛ

ΚΟΙΝ. : Δ/νζη Οικονομικών Τπηπεζιών
Σμ. Σαμείος
Γ.Ο. Ανακοίνωζη Διενέργειας για ηην εκηέλεζη ηης Προμήθειας Μητανών καηαμέηρηζης ταρηονομιζμάηων με δσναηόηηηα ανίτνεσζης πλαζηών 15.07.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΥΑΛΚΗΔΟΝΑ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΕΙΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:« Προμήθεια μητανών καηαμέηρηζης
ταρηονομιζμάηων με δσναηόηηηα ανίτνεσζης ηων
πλαζηών»
Προϋπ. : 2.000,00 € (με 24%Φ.Π.Α.)
K.A.

: 02.10.7135.003

Α.Μ.

: 114/16

ADAM

: ………………..

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα κεραλώλ θαηακέηξεζεο θαη ειέγρνπ
πιαζηόηεηαο ραξηνλνκηζκάησλ, ηνπ Δήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο.
Η δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζην πνζόλ ησλ 2.000,00€,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24% θαη ζα βαξύλεη ηελ Κ.Α. 02.10.7135.003
ζρεηηθή πίζησζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016 πξνϋπνινγηζκνύ 2.000,00 €.
Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε
ρακειόηεξε ηηκή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 11389/1993
απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ πεξί Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α., ηηο ζρεηηθέο
εξκελεπηηθέο απηήο εγθπθιίνπο, όπνπ απηέο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε
ηνλ Ν. 2286/95 θαη ηηο ζρεηηθέο απηνύ εγθπθιίνπο Π1 7445/2002 ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Εμαίξεζε πξνκεζεηώλ από ηελ έληαμή ηνπ
ζην Εληαίν Πξόγξακκα Πξνκεζεηώλ» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΣΕΤΥΟ
ΔΕΤΣΕΡΟ) θαη Π1 7446/2002 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ηίηιν
«Εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξαγ. 5, 12, 13 & 16) ηνπ
Ν.2286/95» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΣΕΤΥΟ ΔΕΤΣΕΡΟ).

ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ 22.06.2016
Η ΤΝΣΑΞΑΑ
ΔΛΙΑΒΔΣ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΥΑΛΚΗΔΟΝΑ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΕΙΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:« Προμήθεια μητανών
καηαμέηρηζης ταρηονομιζμάηων
με δσναηόηηηα ανίτνεσζης ηων πλαζηών»
Προϋπ. : 2.000,00 € (με 24%Φ.Π.Α.)
K.A.

: 02.10.7135.003

Α.Μ.

: 114/16

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 1ο
Απηή ε Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα δύν (2)
κεραλώλ θαηακέηξεζεο θαη ειέγρνπ πιαζηόηεηαο ραξηνλνκηζκάησλ νη
νπνίεο λα δηαζέηνπλ ην ινγηζκηθό γηα λα επεμεξγάδνληαη ην λέν 5€ ην λέν
10€ θαη ην λέν 20€ θαζώο επίζεο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο
γηα κειινληηθέο λέεο αμίεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ
ηνπ Δήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο.
ΑΡΘΡΟΝ 2ο
Η παξνύζα πξνκήζεηα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α.
11389/93 ηνπ ΤΠ.Ε. πεξί Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α., ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο απηήο
εγθπθιίνπο, όπνπ απηέο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Ν. 2286/95 θαη
ηηο ζρεηηθέο απηνύ εγθπθιίνπο Π1 7445/2002 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
κε ηίηιν «Εμαίξεζε πξνκεζεηώλ από ηελ έληαμή ηνπ ζην Εληαίν Πξόγξακκα
Πξνκεζεηώλ» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΣΕΤΥΟ ΔΕΤΣΕΡΟ) θαη Π1 7446/2002
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 2 (παξαγ. 5, 12, 13 & 16) ηνπ Ν.2286/95» (ΦΕΚ 112/31.01.2002
ΣΕΤΥΟ ΔΕΤΣΕΡΟ).
Η δαπάλε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα
2.000,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α.) θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.10.7135.003
«Προκήζεηα κεταλώλ θαηακέηρεζες ταρηολοκηζκάηωλ κε
δσλαηόηεηα αλίτλεσζες ηωλ πιαζηώλ» ζρεηηθή πίζησζε ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016 πξνϋπνινγηζκνύ 2.000,00 €.
ΑΡΘΡΟΝ 3ο

Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο είλαη :
α. Σερληθή Έθζεζε
β. πγγξαθή ππνρξεώζεσλ
γ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
δ. Ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο ηεο Τπεξεζίαο
ε. Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο
ζη. Σηκνιόγην κειέηεο
δ. ηηκνιόγην πξνζθνξάο

ΑΡΘΡΟΝ 4ο
Ο τρόλος παράδοζες ορίδεηαη ζε δέθα εκέρες από ηελ σπογραθή
ηες ζύκβαζες.
ΑΡΘΡΟΝ 5ο
Εάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζε
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ½ ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πιεξώλεη ζην Δήκν πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην 2.5% ηεο
αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. Εάλ ε θαζπζηέξεζε
ππεξβαίλεη ην ½ ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ζα πιεξώζεη ην 5% ηεο αμίαο
πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 33 ηεο 11389/93 Τπ. Απόθαζεο (ΕΚΠΟΣΑ).
ΑΡΘΡΟΝ 6ο
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί όηη ε
παξαδηδόκελε πξνκήζεηα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο όξνπο ηεο
ηερληθήο πεξηγξαθήο, ηα ππό πξνκήζεηα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο
θαη Θα αληαπνθξίλνληαη από θάζε πιεπξά ζηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα
ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλνληαη δεθηά
πιηθά δεπηέξαο πνηόηεηαο.
ΑΡΘΡΟΝ 7ο
Ο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ζηελ ζύκβαζε ή γηα κέξνο
απηήο άιιν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ρσξίο ηελ έγγξαθν ζπγθαηάζεζε
ηνπ Δήκνπ, κεηά από απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
ΑΡΘΡΟΝ 8ο
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη
ακεηάβιεηεο γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιόγν δελ
ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε. ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ ππό πξνκήζεηα
αλσηέξσ κεραλώλ δηελεξγνύληαη νη πξνβιεπόκελεο εθ ηνπ λόκνπ
θξαηήζεηο, νη νπνίεο ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟΝ 9ο
Οη παξαιαβέο ησλ αλσηέξσ κεραλώλ ζα γίλνπλ από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή
Παξαιαβήο ε νπνία έρεη νξηζηεί από ην Δεκνηηθό πκβνύιην (Παξ. 1, 2 θαη
3γ, ηνπ άξζξνπ 28, ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ. Ε πεξί Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο παξαγξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηεο απηήο Τπνπξγηθήο
Απόθαζεο).
Αλ θαηά ηελ παξαιαβή βξεζεί κεραλή πνπ δελ εθπιεξώλεη ηνπο όξνπο ηεο
ζύκβαζεο ή ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθά ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθώλ θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δελ είλαη δπλαηόλ λα
θαηαζηεί απνιύησο θαηάιιειν θαη έηνηκν γηα ρξήζε, ν πξνκεζεπηήο ζα
είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα πξνβεί ζηελ

αληηθαηάζηαζε όιεο ηεο αθαηάιιειεο πνζόηεηαο κέζα ζε πξνζεζκία πνπ
ζα νξίζεη ε επηηξνπή.
ε πεξίπησζε πνπ δελ απνθαηαζηαζεί ζηελ πξνζεζκία απηή ηόηε
επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνηληθή ξήηξα ίζε κε ηελ αμία ηνπ πιηθνύ, ε
νπνία εθπίπηεη από ηελ θξάηεζε ηνπ 10% ιόγσ εγγύεζεο θαη ζα
θαζνξίδεηαη από ηελ Τπεξεζία ε νπνία ζα ην αληηθαζηζηά πιένλ ακέζσο.
ΑΡΘΡΟΝ 10ο
Μεηά ηελ εθπιήξσζε θάζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο θαη κεηά ηελ
ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν, ε
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, εθηόο αλ πθίζηαληαη παξαηεξήζεηο
επί ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ επηηξνπή νπόηε ε παξαιαβή
παξαηείλεηαη κέρξη πιήξνπο απνθαηαζηάζεσο ησλ ‘θαθνηερληώλ’ πνπ
παξαηεξήζεθαλ.
ΑΡΘΡΟΝ 11ο
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλόλ λα γίλεη κέρξη
ηεο παξαδόζεσο απηήο.

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 22.06.2016

Η ΤΝΣΑΞΑΑ
ΔΛΙΑΒΔΣ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΟΤ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Γ/ΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΠΛΔΙΣΗ ΑΝΘΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΥΑΛΚΗΔΟΝΑ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΕΙΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: « Προμήθεια μητανών
καηαμέηρηζης ταρηονομιζμάηων»
με δσναηόηηηα ανίτνεσζης ηων πλαζηών»
Προϋπ. : 2.000,00 € (με 24%Φ.Π.Α.)
K.A.

: 02.10.7135.003

Α.Μ.

: 114/16

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Η παξνύζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα κεραλήο θαηακέηξεζεο θαη ειέγρνπ
πιαζηόηεηαο ραξηνλνκηζκάησλ», γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ
Δήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο.
πγθεθξηκέλα ζα απαηηεζνύλ δύν (2) κεραλέο θαηακέηξεζεο θαη
ειέγρνπ πιαζηόηεηαο ραξηνλνκηζκάησλ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
 Λνγηζκηθό γηα λα επεμεξγάδνληαη ην λέν 5€ ην λέν 10€ θαη ην
λέν 20€ θαζώο επίζεο θαη ηε δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο γηα
κειινληηθέο λέεο αμίεο.
 Αλίρλεπζε θαη θαηακέηξεζε κίαο αμίαο ραξηνλνκηζκάησλ
 Μηθηή αλίρλεπζε θαη θαηακέηξεζε ραξηνλνκηζκάησλ (ζπλνιηθά
θαη αλά αμία)
 Καηακέηξεζε ραξηνλνκηζκάησλ ή απιά ραξηηά
 Καηακέηξεζε ραξηνλνκηζκάησλ κόλν κε αλίρλεπζε UY

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 22.06.2016
Η ΤΝΣΑΞΑΑ
ΔΛΙΑΒΔΣ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΟΤ
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Γ/ΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΠΛΔΙΣΗ

ΑΝΘΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:« Προμήθεια μητανών
καηαμέηρηζης ταρηονομιζμάηων»
με δσναηόηηηα ανίτνεσζης ηων πλαζηών»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΥΑΛΚΗΔΟΝΑ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΕΙΟΤ

Προϋπ. : 2.000,00 € (με 24% Φ.Π.Α.)
K.A.

: 02.10.7135.003

Α.Μ.

: 114/16

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
(Γηα ζσκπιήρωζε από ηολ Προκεζεσηή)
(Τποτρεωηηθή ζσκπιήρωζε όιωλ ηωλ ηηκώλ)

ΑΡΘΡΟ 1Ο

Μεραλή θαηακέηξεζεο κε αλίρλεπζε πιαζηόηεηαο ραξηνλνκηζκάησλ
ΣΙΜΗ:…………………………………………………………………………………………
ΟΛΟΓΡΑΦΩ:…………………………………………………………………………………
……………………….

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 22.06.2016
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Γ/ΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Η ΤΝΣΑΞΑΑ
ΠΛΔΙΣΗ

ΑΝΘΗ

ΔΛΙΑΒΔΣ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΟΤ

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:« Προμήθεια μητανών
καηαμέηρηζης ταρηονομιζμάηων»
με δσναηόηηηα ανίτνεσζης ηων πλαζηών»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΥΑΛΚΗΔΟΝΑ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΕΙΟΤ

Προϋπ. 2.000,00 € (με 24%Φ.Π.Α.)
K.A.: 02.10.7135.003
Α.Μ.

: 114/16

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ
(Οη ελδεηθηηθέο ηηκέο είλαη ρσξίο Φ.Π.Α.)

ΑΡΘΡΟ 1Ο

Μεραλή θαηακέηξεζεο κε αλίρλεπζε πιαζηόηεηαο ραξηνλνκηζκάησλ
Σ.E.: ηεκάρηα δύν (2), επξώ (800,00 €) έθαζηε.

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Γ/ΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΠΛΔΙΣΗ ΑΝΘΗ

Η ΤΝΣΑΞΑΑ
ΔΛΙΑΒΔΣ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:« Προμήθεια μητανών
καηαμέηρηζης ταρηονομιζμάηων»
με δσναηόηηηα ανίτνεσζης ηων πλαζηών»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΥΑΛΚΗΔΟΝΑ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΕΙΟΤ

Προϋπ. 2.000,00 € (με 24%Φ.Π.Α.)
K.A.: 02.10.7135.003
Α.Μ.

: 114/16

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (€)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ
1.
Καηακεηξεηήο &
αληρλεπηήο
πιαζηόηεηαο
ΣΕΜΑΥΙΑ
ραξηνλνκηζκάησλ

ΣΕΜΑΥΙΑ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΩΡΙ ΦΠΑ
2

800,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

1.600,00 €
384,00 €
1.984,00 €

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Γ/ΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΠΛΔΙΣΗ ΑΝΘΗ

1.600,00 €

Η ΤΝΣΑΞΑΑ
ΔΛΙΑΒΔΣ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:« Προμήθεια μητανής
καηαμέηρηζης ταρηονομιζμάηων»
με δσναηόηηηα ανίτνεσζης ηων πλαζηών»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΥΑΛΚΗΔΟΝΑ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΕΙΟΤ

Προϋπ. : 2.000,00 € (με 24%Φ.Π.Α.)
K.A.

: 02.10.7135.003

Α.Μ.

: 114/16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ (€)
(Γηα ζσκπιήρωζε από ηολ προκεζεσηή)
(Τποτρεωηηθή ζσκπιήρωζε όιωλ ηωλ ηηκώλ)

Α/Α

1.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ

ΣΤΠΟ

Καηακεηξεηήο & αληρλεπηήο
πιαζηόηεηαο ραξηνλνκηζκάησλ

ΣΔΜΑΥΙΑ

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΓΑ

2

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24 %
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 21.06.2016

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Γ/ΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Η ΤΝΣΑΞΑΑ
ΠΛΔΙΣΗ ΑΝΘΗ

ΔΛΙΑΒΔΣ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΟΤ

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ (ΥΩΡΙ
Φ.Π.Α.)

