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Η µελέτη προµήθειας αφορά το ∆ηµοτικό Στάδιο της Λευκάδας και περιλαµβάνει δηµοσιογραφικά θεωρεία και πλαστικά
καθίσµατα θεατών. Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για προµήθεια προκατασκευασµένων µεταλλικών δηµοσιογραφικών θεωρείων
εµβαδού περίπου 38,00µ2, ώστε να καλύπτουν τις απαιτούµενες προδιαγραφές λειτουργίας του γηπέδου, καθώς και 300τεµ
πλαστικά καθίσµατα θεατών. Στη µελέτη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των δηµοσιογραφικών θεωρείων και των
καθισµάτων, καθώς και η τοποθέτησή τους επί των κερκίδων του γηπέδου µε όλες τις απαιτούµενες εργασίες και υλικά. Οι
κερκίδες του γηπέδου της Λευκάδας είναι κατασκευασµένες από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα θεωρεία θα τοποθετηθούν στην
άνω παρειά της κερκίδας και τα πλαστικά καθίσµατα έµπροσθεν αυτών.
Πιο συγκεκριµένα η προµήθεια αφορά 2 οµάδες:
A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ
B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι λεπτοµέρειες για τα δηµοσιογραφικά θεωρεία και τα πλαστικά καθίσµατα
περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι τιµές που περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό έχουν ληφθεί από προσφορές προϊόντων αντίστοιχων
προδιαγραφών, ποιότητας µε την ζητούµενη.
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις :
• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως του άρθρου 117.
• Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 31 800.00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 39 432.00 Ευρώ €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ%, το οποίο θα καλυφθεί από πόρους Π∆Ε και θα εκτελεστεί µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε
∆ηµοσίευση.
Η παραπάνω προµήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, για τις ανάγκες του έργου.
Η προσφορά του αναδόχου θα ισχύει µέχρι το πέρας της σύµβασης. Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές
προδιαγραφές των προϊόντων προς προµήθεια, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Επίσης στις προσφορές θα
επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά και οι πιστοποιήσεις που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη.

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάµενος ΤΥ∆Λ
Λευκάδα 18-05-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 18-05-2018
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

A.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ

Τα δηµοσιογραφικά θεωρεία θα είναι βιοµηχανικά προκατασκευασµένα σε τµήµατα, στατικά επαρκή και θα συναρµολογηθούν
και θα τοποθετηθούν στο άνω µέρος των κερκίδων του ∆ηµοτικού σταδίου της Λευκάδας. Θα έχουν τη δυνατότητα κατά µήκος
επέκτασής τους, αν αυτό απαιτηθεί στο µέλλον. Οι εξωτερικές διαστάσεις τους θα είναι 2.00µ*19.00µ στο κάτω µέρος τους και
2.50µ*19.00µ στην οροφή των θεωρείων, µε συνολικό εµβαδό περίπου 38,00µ2. Το εξωτερικό ύψος θα είναι 2.60µ και το
εσωτερικό καθαρό ύψος 2.30µ. Η εσωτερική διαρρύθµιση και οι διαστάσεις περιγράφονται αναλυτικά στα σχέδια της µελέτης. Οι
προτεινόµενες διαστάσεις µπορεί να αποκλίνουν ±5cm, εκτός από το καθαρό ύψος των χώρων και τα ανοίγµατα των θυρών.
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Κατασκευαστικά στοιχεία - Εξοπλισµός:
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I.

Μεταλλικός Σκελετός – Πλαίσιο. (Οι προτεινόµενες µεταλλικές διατοµές µπορούν να αντικατασταθούν από
παραπλήσιες µε κατ’ ελάχιστον ισάξιες τεχνικές προδιαγραφές)
Το πλαίσιο δαπέδου θα είναι κατασκευασµένο από µεταλλικούς κοιλοδοκούς διατοµής 120Χ80Χ3mm, το οποίο θα
ενισχύεται µε εγκάρσιες δοκίδες διατοµής 80Χ40Χ2,5mm σε πυκνότητα τουλάχιστον 40cm µεταξύ τους.
Το Πλαίσιο οροφής θα είναι κατασκευασµένο από κοιλοδοκούς διατοµής 120Χ80Χ3mm, το οποίο θα ενισχύεται µε
εγκάρσιες δοκίδες διατοµής 80Χ40Χ3mm.
Τα δύο πλαίσια (οροφής και δαπέδου) θα συνδέονται µεταξύ τους µε 4 κολώνες διατοµής διαστάσεων 80Χ80Χ3mm
Ο µεταλλικός σκελετός θα είναι συνολικά βαµµένος µε primer και 2 επιστρώσεις πολυουρεθανικής βαφής 2 συστατικών
.

II.

Στοιχεία πλήρωσης.
•
Για τα πλευρικά τοιχώµατα των θεωρείων θα χρησιµοποιούνται θερµοµονωτικά µονολιθικά sandwich panel
πάχους τουλάχιστον 40mm και χρώµατος λευκού (RAL 9002). Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνειά τους θα είναι
λεία από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ και προβαµµένο. Μεταξύ των επιφανειών του χάλυβα θα υπάρχει αφρός
πολυουρεθάνης πυκνότητας 40 – 42 kgr/ m3. Η Θερµική αγωγιµότητα του πάνελ πάχους 40mm θα είναι 0,53
(k σε W/m2k) και η ενιαία σταθµισµένη τιµή ηχοµόνωσης Rw=25 dB.
•

III.

Για τα πάνελ οροφής θα χρησιµοποιούνται θερµοµονωτικά µονολιθικά sandwich πάνελ οροφής πάχους 40 mm. Η
εσωτερική και εξωτερική επιφάνειά τους είναι από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ και προβαµµένο. Η εξωτερική
επιφάνεια θα είναι τραπεζοειδής και η απορροή των οµβρίων στο πίσω µέρος των θεωρείων θα είναι ελεύθερη.
Μεταξύ των επιφανειών του χάλυβα θα υπάρχει αφρός πολυουρεθάνης πυκνότητας 40 – 42 kgr/ m3. Η Θερµική
αγωγιµότητα του πάνελ πάχους 40mm θα είναι 0,53 (k σε W/m2k) και η ενιαία σταθµισµένη τιµή ηχοµόνωσης
Rw=25 dB.

Βασικός εξοπλισµός θεωρείων.
•
Υαλοστάσια και θύρες:
Τα Υαλοστάσια και οι θύρες θα είναι αλουµινίου, χρώµατος λευκά. Οι Υαλοπίνακες θα είναι από κρύσταλλα διπλά
ΤΡΙΠΛΕΞ (4mm+4mm) - κενό 6mm - (4mm+4mm).
Περιγραφή

Τεµάχια

Σταθερή τζαµαρία, διαστάσεων 2,80µ Χ 1,30µ

Τεµ. 2

Σταθερή τζαµαρία, διαστάσεων 2,50µ Χ 1,30µ

Τεµ. 4

Παράθυρο επάλληλο συρόµενο, διαστάσεων 1,00µ Χ 1,20µ

Τεµ. 2

Φεγγίτης προβαλλόµενος, διαστάσεων 1,00µ Χ 0,40µ (ένας σε κάθε χώρο)

Τεµ. 6

Φεγγίτης προβαλλόµενος, διαστάσεων 1,00µ Χ 0,40µ (στον διάδροµο)

Τεµ. 6

Εσωτερική πόρτα (συρόµενη), διαστάσεων 0,70µ Χ 2,00µ

Τεµ. 7

Εξωτερική πόρτα αλουµινίου µε ταµπλά από πάνελ πολυουρεθάνης, και σταθερό Τεµ. 2
υαλοπίνακα στο πάνω µέρος, διαστάσεων 0,80µ Χ 2,10µ
Οι προτεινόµενες διαστάσεις των κουφωµάτων µπορεί να αποκλίνουν ±5cm, εκτός από τα ανοίγµατα των θυρών που
µπορούν µόνο να αυξηθούν έως +5cm.
•

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση:
Περιγραφή

Τεµάχια

Τριφασικός πίνακας

Τεµ. 1

Ρελέ

Τεµ. 1

Πρίζα σούκο

Τεµ. 20

Πρίζα DATA

Τεµ. 17

Πρίζα τηλεφώνου

Τεµ. 17

Προεγκατάσταση κλιµατιστικού

Τεµ. 6

∆ιακόπτες

Τεµ. 8

Φωτιστικά, ∆ιπλά φθορίου 2Χ36

Τεµ. 11

Για τις απαιτήσεις της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θα υπάρχουν τα απαραίτητα κανάλια διέλευσης καλωδίων.
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Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα για µελλοντική εγκατάσταση κλιµατιστικών µονάδων.
•

Θερµοποµποί 1800 W.
Για τη θέρµανση του χώρου θα υπάρχουν θερµοποµποί 1800W 6(Τεµ), πλήρως εγκατεστηµένοι.

•
Εσωτερικό ∆άπεδο:
Το δάπεδο θα είναι από O.S.B. πάχους 22mm, µε επίστρωση ρολού P.V.C. αποµίµησης ξύλου. Η µόνωση του
δαπέδου θα είναι εξωτερικά γαλβανισµένη επίπεδη λαµαρίνα και εσωτερικά πλάκες πολυστερίνης.
•
Πάγκος εργασίας:
Θα υπάρχει πάγκος εργασίας πλάτους 0,30µ στα θεωρεία και 0,20µ στην αίθουσα.
•

Για την είσοδο στα θεωρεία θα υπάρχει µεταλλική σκάλα (πλάτους τουλάχιστον 1,10µ) µε πλατύσκαλο (1,10µ Χ
1,55µ).

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των θεωρείων, η µεταφορά και η τοποθέτηση επί των κερκίδων του ∆ηµοτικού
σταδίου της Λευκάδας, συµπεριλαµβανόµενων όλων των υλικών και των απαραίτητων µηχανηµάτων (πχ γερανός ανύψωσης
κτλ), για την πλήρη εγκατάστασή τους.
Στην τιµή ∆εν περιλαµβάνεται σύνδεση των θεωρείων µε τα δίκτυα πόλης (∆ΕΗ, ΟΤΕ).
B.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ

Τα πλαστικά καθίσµατα θα είναι κατάλληλα σχεδιασµένα για χρήση σε εξωτερικούς αθλητικούς χώρους. Θα πρέπει να είναι
εργονοµικά, µε θέση για αρίθµηση και να είναι διαθέσιµα σε χρώµα κόκκινο ή µπλέ ή λευκό, σύµφωνα µε τις οδηγίες της
υπηρεσίας. Οι διαστάσεις του κάθε καθίσµατος θα πρέπει να είναι 42cm πλάτος, 34cm ύψος και 44cm βάθος (µε µέγιστη
απόκλιση σε όλες τις διαστάσεις ±0.5cm), µε διπλό τοίχωµα στην πλάτη του καθίσµατος.
Η εφαρµογή των καθισµάτων θα πραγµατοποιηθεί σε υφιστάµενη κερκίδα από σκυρόδεµα και θα είναι πλήρης, ούτως ώστε να
αποφεύγεται συγκέντρωση απορριµµάτων κάτω από το κάθισµα. Στην επιφάνεια του σκυροδέµατος όπου απαιτείται θα
προηγηθεί εργασία επισκευής και οµαλοποίησης για την καλύτερη προσαρµογή των καθισµάτων και όπου χρειάζεται θα
τοποθετηθεί ειδικό µεταλλικό παρέµβυσµα. Η τοποθέτηση του κάθε καθίσµατος θα γίνει σε τουλάχιστον 3 σηµεία, από τα οποία
τα 2 θα είναι µε ούπα 10mm, ροδέλες µεγάλης διαµέτρου και στριφώνι 8mm και το 1 τουλάχιστον µε ούπα 8mm και στριφώνι
6mm. Η εργασία τοποθέτησης και τα υλικά τοποθέτησης περιλαµβάνονται στην τιµή.
Τα καθίσµατα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από Polypropylene Copolymer. Επίσης θα πρέπει να έχουν κατάλληλα
πρόσθετα Ultra Violet (UV), αντηλιακό προσθετικό ‘’masterbatch’’ για την έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες και αντιστατικό
προσθετικό ‘’masterbatch’’ για τη µείωση συγκέντρωσης σκόνης στις επιφάνειες του καθίσµατος.
Θα πρέπει να συνοδεύονται µε πιστοποίηση ISO 9001 και να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού, και των Ευρωπαϊκών προτύπων FIFA & UEFA.
Απαιτούµενα τεστ ελέγχων:
•
Seat and back static load test EN 12727.
•
Horizontal forward static load test EN 12727.
•
Vertical static load test EN 12727.
•
Seat impact test EN 12727.
•
Seat and back durability test (100.000 κύκλοι) EN 12727.
•
Seat front edge durability test (100.000 κύκλοι) EN 12727.
•
Light resistance ISO 4892-2
•
Tensile properties of plastics ISO EN 527-1
•
Charpy impact EN ISO 179-1
•
Flame test on surface UNI 8457 & UNI 8457/A
•
Radiant panel UNI 9174 & UNI 9174/Α
ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάµενος ΤΥ∆Λ
Λευκάδα 18-05-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 18-05-2018

Βραχνούλας ∆ηµήτρης
Πολιτικός Μηχανικός

Λάζαρης Σπυρίδων
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ

Προϋπ. 39 432.00 Ευρώ
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( µε Φ.Π.Α.)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ
Τιµή
Συνοπτική περιγραφή
Μονάδα
Μονάδας
Προµήθεια και τοποθέτηση δηµοσιογραφικών
Τεµ.
27 000.00
θεωρείων σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
A.

Ποσότητα

Μερική ∆απάνη

1

27 000.00

ΣΥΝΟΛΟ Α
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ Α ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ
Τιµή
Συνοπτική περιγραφή
Μονάδα
Μονάδας
Προµήθευα και τοποθέτηση καθισµάτων κερκίδων
Τεµ.
16.00
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές

27 000.00
6 480.00
33 480.00

B.

Ποσότητα

Μερική ∆απάνη

300

4 800.00

ΣΥΝΟΛΟ Β
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ Β ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάµενος ΤΥ∆Λ
Λευκάδα 18-05-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 18-05-2018

Βραχνούλας ∆ηµήτρης
Πολιτικός Μηχανικός

Λάζαρης Σπυρίδων
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Προµήθ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4 800.00
1 152.00
5 952.00
31 800.00 €
7 632.00 €
39 432.00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ

Προϋπ. 39 432.00 Ευρώ
Πηγή Π∆Ε

( µε Φ.Π.Α.)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 1Ο : Αντικείµενο συγγραφής
Η παρούσα µελέτη αφορά το ∆ηµοτικό Στάδιο της Λευκάδας και περιλαµβάνει την προµήθεια και την τοποθέτηση
δηµοσιογραφικών θεωρείων και πλαστικών καθισµάτων θεατών. Πρόκειται για προκατασκευασµένα δηµοσιογραφικά θεωρεία
εµβαδού περίπου 38,00µ2, καθώς και 300τεµ πλαστικά καθίσµατα θεατών. Στη µελέτη συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των
δηµοσιογραφικών θεωρείων και των καθισµάτων, καθώς και η τοποθέτησή τους επί των κερκίδων του γηπέδου µε όλες τις
απαιτούµενες εργασίες, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Πιο συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει τις παρακάτω οµάδες:
A.
B.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 39 432.00 Ευρώ € συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πόρους Π∆Ε.
Ο

ΑΡΘΡΟ 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις :
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
•
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
•
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
•
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•
Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
Ο

ΑΡΘΡΟ 3 : Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού
Β) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
Γ) Η τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές
∆) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
Ε) Η προσφορά του αναδόχου
Ο

ΑΡΘΡΟ 4 : Τρόπος εκτέλεσης προµήθειας
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους όρους που θα καθορίσει η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες του
ενδεικτικού προϋπολογισµού, υποχρεωτικά όµως για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε Οµάδας.
Ο

ΑΡΘΡΟ 5 : Ανάδοχος-Προµηθευτής
Προµηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει:
1. Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Οι τιµές προσφοράς σε ευρώ θα δοθεί µε γνώµονα τον ενδεικτικό προϋπολογισµό και η κατακύρωση θα γίνει στο µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο των ειδών του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού.
2. θα προσκοµίσει µε την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς, επιπλέων των απαιτούµενων από τη νοµοθεσία εγγράφων, τα
κάτωθι Πιστοποιητικά:
Για την Α οµάδα:
•
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 Συστήµατος διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναµο, του συµµετέχοντα το οποίο να έχει
εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα.
•
Πιστοποιητικό ISO 14001 Συστήµατος Περιβαλλοντικής διαχείρισης ή ισοδύναµο, του συµµετέχοντα το οποίο να έχει
εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα.
•
Πιστοποιητικό OSHAS 18001:2007 Συστήµατος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας ή ισοδύναµο του συµµετέχοντα.
Για την Β οµάδα:
•
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008
Ο

ΑΡΘΡΟ 6 : Σύµβαση
Μετά την έγκριση του αποτελέσµατος έκαστος ανακηρυχθείς ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύµβαση µε την
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εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. Σύµφωνα µε το νόµο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο εντός προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει τη σύµβαση και να καταθέσει την
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Ο

ΑΡΘΡΟ 7 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Το
περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ 1β του άρθρου 72 του ν.4412/2016. Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης.
Ο

ΑΡΘΡΟ 8 : Έκπτωση Αναδόχου
Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών ή ο ανάδοχος δεν
συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.4412/2016.
Ο
ΑΡΘΡΟ 9 : Ποιότητα υπό προµήθεια είδους
Εάν τα προς προµήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει αυτά
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο

ΑΡΘΡΟ 10 : Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιµολογίου, µέσα σε εύλογο χρονικό
διάστηµα, απαραίτητο για τον έλεγχο και την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και αφού υπογραφούν
τα σχετικά πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει στην αρµόδια Υπηρεσία (Λογιστήριο) τα τιµολόγια σύµφωνα µε το οποίο εκδίδεται
το σχετικό ένταλµα πληρωµής.
Ο

ΑΡΘΡΟ 11 : ∆απάνες-έξοδα
Η δαπάνη θα υποβάλλεται στις κατά περίπτωση νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οι οποίες υπολογίζονται
επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων, ήτοι: φόρος εισοδήµατος, 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και 0,02% υπέρ δηµοσίου.
Ο

ΑΡΘΡΟ 12 : Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί
απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη των
παραλαµβανόµενων ειδών.
Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα απορριπτόµενα είδη µε άλλα που πληρούν τις προδιαγραφές της µελέτης µέσα σε
οριζόµενη από την επιτροπή προθεσµία, οι αναθέτουσες αρχές δικαιούνται να ακολουθήσουν τις ενέργειες που περιγράφονται
στο αντίστοιχο άρθρο της ∆ιακήρυξης, κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτών τρόπο.
Ο

ΑΡΘΡΟ 13 : Τόπος παράδοσης προς προµήθεια ειδών
Τα προϊόντα θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν σε διάστηµα 45 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής
της σύµβασης. Η µεταφορά, παράδοση και τοποθέτηση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται στο χώρο του ∆ηµοτικού Σταδίου
Λευκάδας, σύµφωνα µε τη τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν υπόδειξης από της αρµόδια υπηρεσία, µε
ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή.

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάµενος ΤΥ∆Λ
Λευκάδα 18-05-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 18-05-2018

Βραχνούλας ∆ηµήτρης
Πολιτικός Μηχανικός

Λάζαρης Σπυρίδων
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
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