ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ
Δ/ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :02/2020
Tίτλοσ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΚΟΜΟ ΣΗ ΠΟΛΗ»

Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ : 19.990,04 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Κ.Α. 35.7135.002

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια γλαςτρϊν που κα τοποκετθκοφν κυρίωσ ςε διάφορα ςθμεία τθσ
πόλθσ τθσ Κζρκυρασ για το διάκοςμο τθσ, όπωσ πεηόδρομουσ, πλατείεσ, προαφλιο χϊρο Δθμοτικϊν κτιρίων,
κ.λ.π., αλλά και γλάςτρεσ για φυτά εςωτερικοφ χϊρου ςε διάφορα Δθμοτικά κτίρια.
Οι γλάςτρεσ αυτζσ κα είναι πιλινεσ, βιομθχανικισ παραγωγισ, ψθμζνεσ ςτουσ 1000οC και εμβαπτιςμζνεσ
ςε ςιλικόνθ για αδιαβροχοποίθςθ και αντιπαγετικι προςταςία.
Αναλυτικι περιγραφι των προαναφερκζντων υλικϊν, δίνεται ςτα τεφχθ Τιμολογίου και Ρροχπολογιςμοφ
που ςυνοδεφουν τθν παροφςα.
Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ τθσ προμικειασ, μεταφοράσ και παράδοςθσ των γλαςτρϊν, όπωσ
προβλζπονται από τθν παροφςα μελζτθ μζςω των αποκθκϊν του Διμου Κζρκυρασ και ςε χϊρο που κα
υποδειχκεί από τθν υπθρεςία ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ . Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτο
ποςό των 19.990,04 € με Φ.Ρ.Α. 24% και κα βαρφνει τον Κ.Α. 35.7135.002 του Δθμοτικοφ Ρροχπολογιςμοφ
για το ζτοσ 2020.

Κζρκυρα, 11/03/2020
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

ΗΑΑΓΚΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ
ΡΕ ΓΕΩΡΟΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ/ΤΘΣ
ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ
ΕΓΟΥ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ
ΓΗΑΠΟΝΣΗΩΝ ΝΖΩΝ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ :02/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
Κ.Α. 35.7135.002 «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΛΑΣΡΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΚΟΜΟ ΣΖ ΠΟΛΖ»
Α/Α
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7

8

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
CPV 03120000-8
Γιάζηρα πήιηλε ζε ζτήκα ιεθάλες,
(τφρίς θακπύιε ζηο ηειείφκα ηες
βάζες), κε δηάκεηρο 75 εθαηοζηά,
ύυος 24 εθαηοζηά θαη βάρος 20
θηιά
Γιάζηρα πήιηλε ζε ζτήκα ιεθάλες,
(τφρίς θακπύιε ζηο ηειείφκα ηες
βάζες θαη κε γείζο ζηελ θορσθή),
κε δηάκεηρο 92 εθαηοζηά, ύυος 33
εθαηοζηά θαη βάρος 52 θηιά
Εαρληηληέρα πήιηλε, κήθος 83
εθαηοζηά, πιάηος 35 εθαηοζηά,
ύυος 36 εθαηοζηά θαη βάρος 40
θηιά
Εαρληηληέρα πήιηλε, κε ρίγες,
κήθος 105 εθαηοζηά, πιάηος 41
εθαηοζηά, ύυος 42 εθαηοζηά θαη
βάρος 60 θηιά
Γιάζηρα πήιηλε, ηεηράγφλε, κε
ρίγες, κε πιεσρά 45 εθαηοζηά,
ύυος 44 εθαηοζηά θαη βάρος 27
θηιά
Γιάζηρα πήιηλε, τρώκαηος κπεδ,
κε δηάκεηρο θορσθής 48 εθαηοζηά
θαη δηάκεηρο βάζες κηθρόηερε,
ύυος 38 εθαηοζηά θαη βάρος 12
θηιά, περηιακβάλεηαη ηο αληίζηοητο
πηάηο
Γιάζηρα πήιηλε, τρώκαηος κπεδ,
κε ρίγες, κε δηάκεηρο θορσθής 40
εθαηοζηά θαη δηάκεηρο βάζες
κηθρόηερε, ύυος 31,5 εθαηοζηά θαη
βάρος 8 θηιά, περηιακβάλεηαη ηο
αληίζηοητο πηάηο
Γιάζηρα πήιηλε, τρώκαηος κπεδ,
ζε ηύπο πσζαρηού, κε ρίγες, κε
δηάκεηρο θορσθής 42 εθαηοζηά θαη
δηάκεηρο βάζες κηθρόηερε, ύυος
45 εθαηοζηά θαη βάρος 17,3 θηιά,
περηιακβάλεηαη ηο αληίζηοητο πηάηο

ΠΟΟΣΖΣΑ

60

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ
(ΔΤΡΩ)
45,00

ΓΑΠΑΝΖ
(ΔΤΡΩ)
2.700,00

24

100,00
2.400,00

60

75,00
4.500,00

16

160,00
2.560,00

20

42,00
840,00

25

25,00

48

12,00

625,00

576,00

40

48,00
1.920,00

ύλνιν θαζαξήο αμίαο
16.121,00
ΦΠΑ 24%
3.869,04
Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο
19.990,04

Όιες οη γιάζηρες ζα είλαη πήιηλες βηοκεταληθής παραγφγής, υεκέλες ζηοσς 1000οC θαη εκβαπηηζκέλες ζε ζηιηθόλε
γηα αδηαβροτοποίεζε θαη αληηπαγεηηθή προζηαζία.
Οη αλφηέρφ ηηκές προήιζαλ από έρεσλα αγοράς ποσ πραγκαηοποηήζεθε.
Κέξθπξα, 11/03/2020
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

ΕΑΡΑΓΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΓΔΩΠΟΝΟ Π.Δ.

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο ΑΝ/ΣΖ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ
Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ
ΔΡΓΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ
ΓΗΑΠΟΝΣΗΩΝ ΝΖΩΝ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ :02/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Κ.Α. 35.7135.002 «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΛΑΣΡΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΚΟΜΟ ΣΖ ΠΟΛΖ»
Α/Α
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
CPV 03120000-8
Γιάζηρα πήιηλε ζε ζτήκα
ιεθάλες, (τφρίς θακπύιε ζηο
ηειείφκα ηες βάζες), κε
δηάκεηρο 75 εθαηοζηά, ύυος
24 εθαηοζηά θαη βάρος 20
θηιά
Γιάζηρα πήιηλε ζε ζτήκα
ιεθάλες, (τφρίς θακπύιε ζηο
ηειείφκα ηες βάζες θαη κε
γείζο ζηελ θορσθή), κε
δηάκεηρο 92 εθαηοζηά, ύυος
33 εθαηοζηά θαη βάρος 52
θηιά
Εαρληηληέρα πήιηλε, κήθος 83
εθαηοζηά,
πιάηος
35
εθαηοζηά, ύυος 36 εθαηοζηά
θαη βάρος 40 θηιά
Εαρληηληέρα πήιηλε, κε ρίγες,
κήθος 105 εθαηοζηά, πιάηος
41 εθαηοζηά, ύυος 42
εθαηοζηά θαη βάρος 60 θηιά
Γιάζηρα πήιηλε, ηεηράγφλε,
κε ρίγες, κε πιεσρά 45
εθαηοζηά, ύυος 44 εθαηοζηά
θαη βάρος 27 θηιά
Γιάζηρα πήιηλε, τρώκαηος
κπεδ, κε δηάκεηρο θορσθής 48
εθαηοζηά θαη δηάκεηρο βάζες
κηθρόηερε, ύυος 38 εθαηοζηά
θαη
βάρος
12
θηιά,
περηιακβάλεηαη ηο αληίζηοητο
πηάηο
Γιάζηρα πήιηλε, τρώκαηος
κπεδ, κε ρίγες, κε δηάκεηρο
θορσθής 40 εθαηοζηά θαη
δηάκεηρο βάζες κηθρόηερε,
ύυος 31,5 εθαηοζηά θαη βάρος
8 θηιά, περηιακβάλεηαη ηο
αληίζηοητο πηάηο
Γιάζηρα πήιηλε, τρώκαηος
κπεδ, ζε ηύπο πσζαρηού, κε
ρίγες, κε δηάκεηρο θορσθής 42
εθαηοζηά θαη δηάκεηρο βάζες
κηθρόηερε, ύυος 45 εθαηοζηά
θαη
βάρος
17,3
θηιά,
περηιακβάλεηαη ηο αληίζηοητο

ΠΟΟΣΖΣ
Α
60

24

60

16

20
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48

40

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ
(ΔΤΡΩ)

ΓΑΠΑΝΖ
(ΔΤΡΩ)

πηάηο
ύλνιν θαζαξήο αμίαο
ΦΠΑ 24%
Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο

Κέξθπξα, …./…./2020

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ
Δ/ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :02/2020
Tίτλοσ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΚΟΜΟ ΣΗ ΠΟΛΗ»

Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ : 19.990,04 € (με Φ.Π.Α. 24%), Κ.Α. 35.7135.002

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ

Α΄ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
α) Οη ηηκές ηοσ ηηκοιογίοσ αθορούλ θάζε κολάδα είδοσς (ηεκάτηο), ηο οποίο πιεροί ηης ηετληθές προδηαγραθές
ηες σγγραθής Τποτρεώζεφλ (.Τ.).
β) ε θάζε ηηκή ζα περηιακβάλεηαη ε προκήζεηα, ε κεηαθορά θαη ε παράδοζε ηφλ γιαζηρώλ ζηης αποζήθες ηοσ
Γήκοσ Κεληρηθής Κέρθσρας θαη Γηαποληίφλ Νήζφλ, οη λόκηκες θραηήζεης θαη πάζα αηηούκελε δαπάλε κε
ρεηώς αλαθερόκελε πιελ όκφς αλαγθαία γηα ηελ πιήρε έληετλο θαη ζσκθώλφς προς ηοσς όροσς εθηέιεζες ηες
προκήζεηας.
γ) Γελ ζσκπερηιακβάλεηαη ο Φ.Π.Α.
Β’ ΣΗΜΔ ΜΟΝΑΓΑ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Γηα ηελ προκήζεηα ηφλ δεηούκελφλ εηδώλ, θαηά ηης προδηαγραθές ηες κειέηες θαη ηες σγγραθής
Τποτρεώζεφλ .Τ. οη ηηκές κολάδας είλαη οη παραθάηφ:
Άξζξν 1ν
Γιάζηξα πήιηλε ζε ζρήκα ιεθάλεο δηακέηξνπ 75 εθαηνζηώλ
Προκήζεηα, κεηαθορά θαη παράδοζε ζηης αποζήθες ηοσ Γήκοσ, γιάζηρας πήιηλες ζε ζτήκα ιεθάλες, (τφρίς
θακπύιε ζηο ηειείφκα ηες βάζες), κε δηάκεηρο 75 εθαηοζηά, ύυος 24 εθαηοζηά θαη βάρος 20 θηιά ,θαηά ηα
ιοηπά δε ζύκθφλα κε ηα αλαθερόκελα ζηο ηεύτος σγγραθής Τποτρεώζεφλ ηες παρούζας κειέηες.
Σηκή αλά 1 Σεκάτηο : 45,00 € ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ
Άξζξν 2ν
Γιάζηξα πήιηλε ζε ζρήκα ιεθάλεο δηακέηξνπ 92 εθαηνζηώλ
Προκήζεηα, κεηαθορά θαη παράδοζε ζηης αποζήθες ηοσ Γήκοσ, γιάζηρας πήιηλες ζε ζτήκα ιεθάλες, (τφρίς
θακπύιε ζηο ηειείφκα ηες βάζες θαη κε γείζο ζηελ θορσθή), κε δηάκεηρο 92 εθαηοζηά, ύυος 33 εθαηοζηά θαη
βάρος 52 θηιά θαηά ηα ιοηπά δε ζύκθφλα κε ηα αλαθερόκελα ζηο ηεύτος σγγραθής Τποτρεώζεφλ ηες
παρούζας κειέηες.
Σηκή αλά 1 Σεκάτηο : 100,00 € ΔΚΑΣΟ ΔΤΡΩ
Άξζξν 3ν
Εαξληηληέξα πήιηλε κήθνπο 83 εθαηνζηώλ
Προκήζεηα, κεηαθορά θαη παράδοζε ζηης αποζήθες ηοσ Γήκοσ, δαρληηληέρας πήιηλες, κήθος 83 εθαηοζηά,
πιάηος 35 εθαηοζηά, ύυος 36 εθαηοζηά θαη βάρος 40 θηιά θαηά ηα ιοηπά δε ζύκθφλα κε ηα αλαθερόκελα ζηο
ηεύτος σγγραθής Τποτρεώζεφλ ηες παρούζας κειέηες.
Σηκή αλά 1 Σεκάτηο : 75,00 € ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ

Άξζξν 4ν
Εαξληηληέξα πήιηλε κήθνπο 105 εθαηνζηώλ
Προκήζεηα, κεηαθορά θαη παράδοζε ζηης αποζήθες ηοσ Γήκοσ, δαρληηληέρας πήιηλες, κε ρίγες, κήθος 105
εθαηοζηά, πιάηος 41 εθαηοζηά, ύυος 42 εθαηοζηά θαη βάρος 60 θηιά θαηά ηα ιοηπά δε ζύκθφλα κε ηα
αλαθερόκελα ζηο ηεύτος σγγραθής Τποτρεώζεφλ ηες παρούζας κειέηες.
Σηκή αλά 1 Σεκάτηο : 160,00 € ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΖΝΣΑ ΔΤΡΩ
Άξζξν 5ν
Γιάζηξα πήιηλε ηεηξάγωλε
Προκήζεηα, κεηαθορά θαη παράδοζε ζηης αποζήθες ηοσ Γήκοσ, γιάζηρας πήιηλες, ηεηράγφλε, κε ρίγες, κε
πιεσρά 45 εθαηοζηά, ύυος 44 εθαηοζηά θαη βάρος 27 θηιά, θαηά ηα ιοηπά δε ζύκθφλα κε ηα αλαθερόκελα ζηο
ηεύτος σγγραθής Τποτρεώζεφλ ηες παρούζας κειέηες.
Σηκή αλά 1 Σεκάτηο : 42,00 € ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΔΤΡΩ
Άξζξν 6ν
Γιάζηξα πήιηλε ρξώκαηνο κπεδ, κε δηάκεηξν θνξπθήο 48 εθαηνζηώλ
Προκήζεηα, κεηαθορά θαη παράδοζε ζηης αποζήθες ηοσ Γήκοσ, γιάζηρας πήιηλες, τρώκαηος κπεδ, κε δηάκεηρο
θορσθής 48 εθαηοζηά θαη δηάκεηρο βάζες κηθρόηερε, ύυος 38 εθαηοζηά θαη βάρος 12 θηιά, περηιακβάλεηαη ηο
αληίζηοητο πηάηο, θαηά ηα ιοηπά δε ζύκθφλα κε ηα αλαθερόκελα ζηο ηεύτος σγγραθής Τποτρεώζεφλ ηες
παρούζας κειέηες.
Σηκή αλά 1 Σεκάτηο : 25,00 € ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ
Άξζξν 7ν
Γιάζηξα πήιηλε ρξώκαηνο κπεδ, κε δηάκεηξν θνξπθήο 40 εθαηνζηώλ
Προκήζεηα, κεηαθορά θαη παράδοζε ζηης αποζήθες ηοσ Γήκοσ, γιάζηρας πήιηλες, τρώκαηος κπεδ, κε ρίγες,
κε δηάκεηρο θορσθής 40 εθαηοζηά θαη δηάκεηρο βάζες κηθρόηερε, ύυος 31,5 εθαηοζηά θαη βάρος 8 θηιά,
περηιακβάλεηαη ηο αληίζηοητο πηάηο, θαηά ηα ιοηπά δε ζύκθφλα κε ηα αλαθερόκελα ζηο ηεύτος σγγραθής
Τποτρεώζεφλ ηες παρούζας κειέηες.
Σηκή αλά 1 Σεκάτηο : 12,00 € ΓΩΓΔΚΑ ΔΤΡΩ
Άξζξν 8ν
Γιάζηξα πήιηλε ρξώκαηνο κπεδ, κε δηάκεηξν θνξπθήο 42 εθαηνζηώλ
Προκήζεηα, κεηαθορά θαη παράδοζε ζηης αποζήθες ηοσ Γήκοσ, γιάζηρας πήιηλες, τρώκαηος κπεδ, ζε ηύπο
πσζαρηού, κε ρίγες, κε δηάκεηρο θορσθής 42 εθαηοζηά θαη δηάκεηρο βάζες κηθρόηερε, ύυος 45 εθαηοζηά θαη
βάρος 17,3 θηιά, περηιακβάλεηαη ηο αληίζηοητο πηάηο, θαηά ηα ιοηπά δε ζύκθφλα κε ηα αλαθερόκελα ζηο
ηεύτος σγγραθής Τποτρεώζεφλ ηες παρούζας κειέηες.
Σηκή αλά 1 Σεκάτηο : 48,00 € ΑΡΑΝΣΑ ΟΥΣΩ ΔΤΡΩ
- Όιες οη γιάζηρες είλαη πήιηλες, βηοκεταληθής παραγφγής, υεκέλες ζηοσς 1000 oC θαη εκβαπηηζκέλες ζε
ζηιηθόλε γηα αδηαβροτοποίεζε θαη αληηπαγεηηθή προζηαζία.
Κέξθπξα, 11/03/2020
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο
ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ

ΑΝ/ΣΖ

Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΗΡΖΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΕΑΡΑΓΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΓΔΩΠΟΝΟ Π.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ
Δ/ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :02/2020

Tίτλοσ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΚΟΜΟ ΣΗ ΠΟΛΗ»

Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ : 19.990,04 € (με Φ.Π.Α. 24%), Κ.Α. 35.7135.002
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Θ παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων αφορά τθν προμικεια γλαςτρϊν που κα τοποκετθκοφν κυρίωσ
ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ τθσ Κζρκυρασ για το διάκοςμο τθσ, όπωσ πεηόδρομουσ, πλατείεσ,
προαφλιο χϊρο Δθμοτικϊν κτιρίων, κ.λ.π., αλλά και γλάςτρεσ για φυτά εςωτερικοφ χϊρου ςε
διάφορα Δθμοτικά κτίρια.
Αναλυτικι περιγραφι των προαναφερκζντων υλικϊν, δίνεται ςτα τεφχθ Τιμολογίου και
Ρροχπολογιςμοφ που ςυνοδεφουν τθν παροφςα.
Θ επιλογι του αναδόχου προμθκευτι , κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ βάςει του N.4412/2016
«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςθ
τιμισ, εθόζολ ηα προζθερόκελα είδε πιερούλ ηοσς όροσς θαη ηης προδηαγραθές ηες κειέηες ηες
αρκόδηας σπερεζίας.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 19.990,04 € με Φ.Ρ.Α. 24% και κα βαρφνει
τον Κ.Α. 35.7135.002 του Δθμοτικοφ Ρροχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2020.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
1. Ν. 3463/06 ¨Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων¨.
2. Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
– πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
3. N.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το
ν.4605/2019, ΦΕΚ 52/01-04-2019, Τεφχοσ Αϋ.
4. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν
οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».
5. Του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρκρο
4, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4072/2012 και ιςχφει.
6. Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Αϋ-27.11.1995) Ρερί δθμοςίου λογιςτικοφ ελζγχου των
δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ.
7. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεφχοσ Αϋ): υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν
αυτοδιοίκθςθ και αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ.
8. Του Ν.4555/2018 Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. (Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»).
9. Σοσ Ν. 4600/2019 ΦΔΚ 43/9-3-2019 Σεύρνο Α’

10. Σοσ Ν. 4605/2019 ΦΔΚ 52/01.04.2019 Σεύρνο Α’
Ππωσ ιςχφουν ςιμερα, κακϊσ και τισ εγκυκλίουσ που τισ ςυνοδεφουν, όπωσ αυτζσ ιςχφουν
κατά τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΟΡΙΜΟΙ - ΕΙΡΑ ΣΕΤΧΩΝ
1. «Εργοδότθσ» ι «Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ)» ι «Ανακζτουςα Αρχι» :
Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων, Δ/νςθ : Λεωφ. Αλεξάνδρασ 6Α, ΚΕΚΥΑ 49100
e-mail : info@corfu.gov.gr
2. «Ανάδοχοσ προμθκευτισ» ι «Ρρομθκευτισ »: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ςυνεταιριςμόσ ι
ζνωςθ προμθκευτϊν ι κοινοπραξία ςτο οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ.
3. «Δθμοπρατοφςα Αρχι» ι (ΔΑ)» και «Ανακζτουςα Αρχι»: Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και
Διαποντίων Νιςων.
4. «Διευκφνουςα Υπθρεςία»: Θ Δ/νςθ Επιχειρθςιακοφ Ζργου του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και
Διαποντίων Νιςων.
5. «Ρροϊςταμζνθ Αρχι»: Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων ι θ Οικονομικι Επιτροπι κατά
περίπτωςθ.

6. «Διαγωνιηόμενοσ»- « Ρροςφζρων» : Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ που κα υποβάλλει
προςφορά.
7. «Επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν» : Το αρμόδιο/α για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των
προςφορϊν όργανο/α τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το
οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν
οργάνων τθσ διοίκθςθσ.

8. «Τεφχθ» : Τα τεφχθ τθσ μελζτθσ που αλλθλοςυμπλθρϊνονται, εν περιπτϊςει δε αςυμφωνίασ
μεταξφ των περιεχομζνων εισ αυτά όρων, κακορίηονται ωσ κάτωκι:
1. Συγγραφι Υποχρεϊςεων
2. Τιμολόγιο Μελζτθσ
3. Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ
4. Τεχνικι Ρεριγραφι
5. Οικονομικι Ρροςφορά
9. «Σφμβαςθ» : Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία
καταρτίηεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ.
10. «Συμβατικό Τίμθμα» : Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια.
11. «Επιτροπι Ραραλαβισ (Ε.Ρ.)» : Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ
οποία εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων, των
δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που τθσ ανικουν δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για
τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων
αυτισ.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΕΕΩ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Θ παραπάνω προμικεια κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ, για τισ προςφορζσ που πλθροφν τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, βάςει του N.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με κριτιριο τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςθ τιμισ , εθόζολ ηα προζθερόκελα είδε
πιερούλ ηοσς όροσς θαη ηης προδηαγραθές ηες κειέηες ηες αρκόδηας σπερεζίας.
Άρθρο 5ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι/και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που
ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ -Μζλουσ τθσ ΕΕ και ζχουν τθν καταςτατικι
τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ και
ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του
ΡΟΕ, οι οποίοι ζχουν το δικαίωμα καταςκευισ ι /και εμπορίασ των προσ προμικεια ειδϊν.
Άρθρο 6ο : ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

ΔΕΝ απαιτείται θ καταβολι εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (N.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων,
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Οη Προζθέροληες οθείιοσλ, καδί κε ηελ προζθορά, λα θαηαζέζοσλ επί ποηλή αποθιεηζκού
παραθάηφ δηθαηοιογεηηθά:

ηα

1. Πηζηοποηεηηθό ηοσ οηθείοσ επηκειεηερίοσ ηοσ ηόποσ όποσ αζθούλ ηο επάγγεικά ηοσς ή άιιες αρκόδηας
αρτής, ζύκθφλα κε ηα ηζτύοληα ζηε τώρα εγθαηάζηαζής ηοσς, κε ηο οποίο ζα βεβαηώλεηαη ε εγγραθή
ηοσς ζε ασηό θαη ηο εηδηθό επάγγεικά ηοσς . (Υξόλνο έθδνζεο έωο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ
ππνβνιή ηνπο)
2. Τπεύζσλε Γήιφζε ηοσ Ν. 1599/86 ζηελ οποία ζα αλαθέρεηαη ο τρόλος ηζτύος ηες προζθοράς ηοσς
(όπφς αλαθέρεηαη ζηο άρζρο 8 ηες .Τ.).
3.σκπιερφκέλο θαη σπογεγρακκέλο έλησπο οηθολοκηθής προζθοράς.

4. Τπεύζσλε δήιφζε όηη δελ ηζτύοσλ οη ιόγοη αποθιεηζκού ηφλ άρζρφλ 73,74 ηοσ Ν4412/2016.
Ζ σπεύζσλε δήιφζε γίλεηαη αποδεθηή εθόζολ έτεη ζσληατζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
παξνύζαο
πξόζθιεζεο
Τπότρεοη ζηελ προζθόκηζε ηες αλφηέρφ σπεύζσλες δήιφζες είλαη:
- θσζηθά πρόζφπα
- δηατεηρηζηές ΔΠΔ, ΗΚΔ, ΟΔ θαη ΔΔ
- δηεσζύλφλ ζύκβοσιος θαη όια ηα κέιε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ΑΔ
- ζε θάζε άιιε περίπηφζε λοκηθού προζώποσ, οη δηατεηρηζηές θαη λόκηκοη εθπρόζφποί ηοσ
5. Φοροιογηθή ελεκερόηεηα
6. Αζθαιηζηηθή ελεκερόηεηα

Σα αλφηέρφ πηζηοποηεηηθά (5 θαη 6) γίλοληαη αποδεθηά εθόζολ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν
ππνβνιήο ηοσς, άιιφς, ζηελ περίπηφζε ποσ δελ αλαθέρεηαη τρόλος ηζτύος, εθόζολ έτοσλ
εθδοζεί έφς ηξεηο (3) κήλεο πρηλ από ηελ σποβοιή ηοσς.
7. Φυλλάδιο τθσ εταιρείασ παραγωγισ των γλαςτρϊν, από όπου κα φαίνεται με φωτογραφία τα είδθ
των γλαςτρϊν που προςφζρονται, κακϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ.
8. Βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ παραγωγισ των γλαςτρϊν, για τθν ποιοτικι και ποςοτικι επάρκεια των
γλαςτρϊν.

Άρθρο 7ο : ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο γραφείο Ρρωτοκόλλου
Οικονομικισ Υπθρεςίασ του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων ( Δ/νςθ Λ.
Αλεξάνδρασ 6Α, Τ.Κ 49100 , Κζρκυρα) μζχρι τθν …………./…./2020 και ϊρα …… μ.μ , ϊρα λιξθσ
επίδοςθσ οικονομικϊν προςφορϊν.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ μζςα ςε ενιαίο κλειςτό φάκελο ςτθν
εξωτερικι πλευρά , του οποίου κα αναγράφονται ευκρινϊσ.
ΡΟΣ ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΚΕΚΥΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΝΤΙΩΝ ΝΘΣΩΝ
Δ/ΝΣΘ Λ. Αλεξάνδρασ 6Α, Τ.Κ 49100 , Κζρκυρα
ΡΟΣΦΟΑ για τθν προμικεια με τίτλο «……………..»
Ρροχπολογιςμοφ μελζτθσ : ………€ ( με ΦΡΑ 24%)
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή γραμματεία»

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ πρζπει να δθλϊνει τα πλιρθ ςτοιχεία του ( ταυτότθτα για φυςικά πρόςωπα), τθν
επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικϊν προςϊπων, εταιρειϊν ι ςυνεταιριςμϊν), τθν
ταχυδρομικι και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (εφόςον υπάρχει) , αρικμοφσ τθλεφϊνων και ςυςκευϊν
τθλεομοιοτυπίασ.
Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει ςφραγιςμζνο ζντυπο οικονομικισ
προςφοράσ.
Άρθρο 8ο : ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Ρροςφζροντεσ για δφο (2) μήνεσ από τθν υποβολι
τουσ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Άρθρο 9ο : ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ Δθμάρχου .
Μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Υπθρεςίασ, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.
Άρθρο 10ο : ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ
Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Πλα τα υλικά τα οποία αναφζρονται ςτθ μελζτθ κα μποροφν να παραδοκοφν ςταδιακά, ανάλογα με τισ
ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία.
Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου,
κατόπιν ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου , με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ, εντόσ ενόσ (1)
μθνόσ από τθν παράδοςθ του ςυνόλου τθσ προμικειασ, τθρουμζνων των διαδικαςιϊν που προβλζπονται
ςτισ διατάξεισ του N.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Εφόςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ μποροφν
να επιβλθκοφν ποινικζσ ριτρεσ και ζκπτωςθ του αναδειχκζντοσ προμθκευτι.

Άρθρο 11ο : ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 19.990,04 € με Φ.Ρ.Α. 24% και κα βαρφνει
τον Κ.Α. 35.7135.003 του Δθμοτικοφ Ρροχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2019.
Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται από το Ταμείο του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και
Διαποντίων Νιςων, με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ, αφοφ προθγουμζνωσ
προςκομιςκοφν από το προμθκευτι τα απαραίτθτα τιμολόγια που κα ςυνοδεφονται από τα
αντίςτοιχα δελτία αποςτολισ & όλα τα απαραίτθτα νόμιμα δικαιολογθτικά.
Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ & κρατιςεισ που
ιςχφουν κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ .
Άρθρο 12ο : ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι
τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν
κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των
χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα
παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Κζρκυρα.
Κζρκυρα, 11 /03
/ 2020
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