ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2020

Tίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ » Κ.Α. 35.7135.007
Προϋπολογισμός Μελέτης : 24.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ) καθώς και μεταλλικών πάγκων
(παγκάκια).
Οι ξύλινοι πάγκοι εξοχής (πικ νικ) θα είναι ενισχυμένοι, από εμποτισμένο ξύλο πεύκου , με διαστάσεις
180cm (μήκος) x 150cm (πλάτος) x 80cm (ύψος), με πλάτος επιφάνειας τραπεζιού 72,5 cm, κατασκευασμένη
από εμποτισμένη δοκό 4,5 x 14,5 cm. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith E,
ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών χαλκού για μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Οι πάγκοι
θα βαφτούν με βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυς. Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες θα
είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν θερμό. Οι ξύλινοι πάγκοι εξοχής θα τοποθετηθούν από την
υπηρεσία σε διάφορα σημεία στη Δ.Ε. Κερκυραίων όπως στο Άλσος Γαρίτσας και Ανεμόμυλου καθώς και στη
Νησίδα Βίδο ή οπουδήποτε αλλού κριθεί απαραίτητο.
Οι μεταλλικοί πάγκοι (παγκάκια) θα είναι από σίδερο, τύπου κλασικού Κερκυραϊκού πάγκου, που
αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με διαστάσεις 1.500 χιλιοστά μήκος, 50 χιλιοστά
πλάτος και 5 χιλιοστά πάχος, οι οποίες στηρίζονται σε τρία μεταλλικά στηρίγματα καμπυλωτά με διαστάσεις
2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50 χιλιοστά πλάτος και 10 χιλιοστά πάχος. Το ύψος του καθίσματος από το
έδαφος θα είναι 37 εκατοστά, το ύψος της πλάτης από το έδαφος θα είναι 86 εκατοστά και το πλάτος του
καθίσματος θα είναι 47 εκατοστά.
Το κάθε στήριγμα θα εφάπτεται με το έδαφος σε δύο σημεία όπου θα στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλικά
βύσματα (στριφόνια) 12 χιλιοστών. Οι μεταλλικοί πάγκοι θα είναι βαμμένοι με το παραδοσιακό κυπαρισσί
χρώμα (ral 6009), αφού πρώτα βαφούν με αντισκωριακό χρώμα (primer) και θα τοποθετηθούν από τις
υπηρεσίες του Δήμου σε διάφορα σημεία σε πλατείες, πάρκα και άλση της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 35.7135.007 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020.

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΕΞΟΧΗΣ
Διαστάσεις ξύλινου πάγκου: 80(Υ) x 180 x 150εκ.
Επιφάνεια Πάγκου
Η επιφάνεια του πάγκου αποτελείται από 5τεμ. εμποτισμένων δοκαριών διαστάσεων 4,5x14,5x180εκ. κατά
μήκος.
Στην κάτω πλευρά της επιφάνειας του πάγκου θα υπάρχουν 2 τεμάχια εμποτισμένοι δοκοί 4,5x9,5x70εκ. και
2 τεμάχια δοκοί 4,5x4,5x70εκ. κάθετα της επιφάνειας (αριστερά & δεξιά) πάνω στους οποίους θα βιδωθεί η
επιφάνεια. Επίσης θα υπάρχει δοκός 4,5x4,5x70εκ. στο κάτω μέρος της επιφάνειας όπου θα τοποθετηθεί στο
κέντρο αυτής προς περαιτέρω ενίσχυση της επιφάνειας.
Καθίσματα Πάγκου (2 τεμάχια παραπλεύρως του πάγκου )
Το κάθε κάθισμα αποτελείται από 3 τεμάχια εμποτισμένων δοκαριών 4,5x7x180εκ.
Στην κάτω πλευρά της επιφάνειας του εκάστοτε καθίσματος θα υπάρχουν 2 τεμάχια εμποτισμένοι δοκοί
4,5x4,5x21εκ. κάθετα των καθισμάτων (αριστερά & δεξιά) πάνω στους οποίους θα βιδωθούν τα καθίσματα.

Κατόπιν θα συνδέσουμε 4 κάθετα πόδια (δοκούς) διαστάσεων 4,5x14,5x90εκ. πάνω στα οποία θα βιδωθεί η
επιφάνεια και τα καθίσματα του πάγκου.
Επάνω στα πόδια και κάτω από τα καθίσματα θα βιδωθούν 2 δοκοί (ένας από κάθε πλευρά) 3,5x9x150εκ.
Tέλος, για την συνολική ενίσχυση ολόκληρου του πάγκου φέρνουμε 2 δοκάρια διαστάσεων 4,5x7x75εκ. από
το μέσο των 2 δοκών 3,5x9x150εκ. (σχηματίζοντας τριγωνικό σχήμα) προς το κέντρο της κάτω πλευράς της
επιφάνειας του πάγκου. Στην μέση και των 2 καθισμάτων τοποθετείται δοκός 4,5x4,5x21εκ για ενίσχυση.
Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν θερμό.
Η ξυλεία που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του ανωτέρου προϊόντος είναι Πεύκη εμποτισμένη.
Η ξυλεία έχει υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith® E, ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία
τριαζολών χαλκού.
Οι πάγκοι θα βαφτούν με βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυς.
Σε κάθε πάγκο θα τοποθετηθεί στο πλάι, πινακίδα που θα γράφει: «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020», η οποία θα είναι μεταλλική, βαμμένη σε σκούρο πράσινο χρώμα και διαστάσεων
10cm x 5cm.
Ακολουθεί εικόνα του πάγκου εξοχής:

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΠΑΓΚΩΝ
Οι μεταλλικοί πάγκοι (παγκάκια) θα είναι από σίδερο, με ποιότητα (stahl 37), τύπου κλασικού Κερκυραϊκού
πάγκου, που αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με διαστάσεις 1.500 χιλιοστά μήκος, 50
χιλιοστά πλάτος και 5 χιλιοστά πάχος, οι οποίες στηρίζονται σε τρία μεταλλικά στηρίγματα καμπυλωτά με
διαστάσεις 2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50 χιλιοστά πλάτος και 10 χιλιοστά πάχος.
Το ύψος του καθίσματος από το έδαφος θα είναι 37 εκατοστά, το ύψος της πλάτης από το έδαφος θα είναι
86 εκατοστά και το πλάτος του καθίσματος θα είναι 47 εκατοστά.
Το κάθε στήριγμα θα εφάπτεται με το έδαφος σε δύο σημεία όπου θα στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλικά
βύσματα (στριφόνια) 12 χιλιοστών. Οι μεταλλικοί πάγκοι θα είναι βαμμένοι με το παραδοσιακό πράσινο κυπαρισσί χρώμα (ral 6009), αφού πρώτα βαφούν με αντισκωριακό χρώμα (primer). Σε κάθε μεταλλικό
πάγκο θα αναγράφεται με λευκά γράμματα σε πλαίσιο 5x10cm σε σημείο που θα υποδειχθεί «ΔΗΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020».
Κέρκυρα, 09/06/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΙΓΓΑΣ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κ.Α.
35.7135.007
¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ¨
ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΕΞΟΧΗΣ)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

cpv: 39113600-3
1

Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ),
ενισχυμένοι, από εμποτισμένο ξύλο πεύκου ,
με διαστάσεις 180cm (μήκος) x 150cm
(πλάτος) x 80cm (ύψος), με πλάτος
επιφάνειας
τραπεζιού
72,5
cm,
κατασκευασμένη από εμποτισμένη δοκό 4,5
x 14,5 cm. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει
υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith E,
ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την
τεχνολογία τριαζολών χαλκού για μεγάλη
αντοχή στο χρόνο. Οι πάγκοι θα βαφτούν με
βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυς.
Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες
θα είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν
θερμό. Σε κάθε πάγκο θα τοποθετηθεί στο
πλάι, πινακίδα που θα γράφει: «ΔΗΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020», η οποία θα
είναι μεταλλική βαμμένη σε σκούρο πράσινο
χρώμα και διαστάσεων 10cm x 5cm.

20

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(Ευρώ)

ΔΑΠΑΝΗ

240,00

4.800,00

(Ευρώ)

Σύνολο καθαρής αξίας

4.800,00

ΦΠΑ 24%

1 .152,00

Γενικό σύνολο δαπάνης

5.952,00

ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ))
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
cpv: 39113300-0

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(Ευρώ)

ΔΑΠΑΝΗ
(Ευρώ)

1

Προμήθεια μεταλλικών πάγκων (παγκάκια) από
σίδερο, με ποιότητα (stahl 37), τύπου κλασικού
Κερκυραϊκού πάγκου, που αποτελείται από δέκα
τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με διαστάσεις
1.500 χιλιοστά μήκος, 50 χιλιοστά πλάτος και 5
χιλιοστά πάχος, οι οποίες στηρίζονται σε τρία
μεταλλικά στηρίγματα καμπυλωτά με διαστάσεις
2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50 χιλιοστά πλάτος
και 10 χιλιοστά πάχος.
Το ύψος του καθίσματος από το έδαφος θα είναι
37 εκατοστά, το ύψος της πλάτης από το έδαφος
θα είναι 86 εκατοστά
και το πλάτος του
καθίσματος θα είναι 47 εκατοστά.
Το κάθε στήριγμα θα εφάπτεται με το έδαφος σε
δύο σημεία όπου θα στερεώνεται στο έδαφος με
μεταλλικά βύσματα (στριφόνια) 12 χιλιοστών.
Οι μεταλλικοί πάγκοι θα είναι βαμμένοι με το
παραδοσιακό πράσινο - κυπαρισσί χρώμα (ral
6009), αφού πρώτα βαφούν με αντισκωριακό
χρώμα (primer). Σε κάθε μεταλλικό πάγκο θα
αναγράφεται με λευκά γράμματα σε πλαίσιο
5x10cm σε σημείο που θα υποδειχθεί «ΔΗΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ 2020».

80

190,00

Σύνολο καθαρής αξίας

15.200,00

ΦΠΑ 24%

3.648,00

Γενικό σύνολο δαπάνης

18.848,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄:

24.800,00

Οι ανωτέρω τιμές προκύπτουν από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε.
Κέρκυρα 09/06/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

15.200,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α.Α
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΙΓΓΑΣ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :14/2020
Tίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ » Κ.Α. 35.7135.007
Προϋπολογισμός Μελέτης : 24.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (τεμάχιο), το οποίο πληροί τις τεχνικές
προδιαγραφές της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ) και μεταλλικών πάγκων
(παγκάκια) τα οποία θα τοποθετηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, σε διάφορα σημεία, πλατείες, πάρκα
και άλση της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας, οι νόμιμες κρατήσεις και πάσα αιτούμενη δαπάνη μη
ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη, έντεχνο και συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης
της προμήθειας.
γ) Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Β’ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης και της Συγγραφής
Υποχρεώσεων Σ.Υ. οι τιμές μονάδας είναι οι παρακάτω:
ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΕΞΟΧΗΣ)
Άρθρο 1ο
Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ).
Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ), ενισχυμένοι, από εμποτισμένο ξύλο πεύκου , με διαστάσεις
180cm (μήκος) x 150cm (πλάτος) x 80cm (ύψος), με πλάτος επιφάνειας τραπεζιού 72,5 cm, κατασκευασμένη
από εμποτισμένη δοκό 4,5 x 14,5 cm. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith E,
ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών χαλκού για μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Οι πάγκοι
θα βαφτούν με βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυς. Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες θα
είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν θερμό. Σε κάθε πάγκο θα τοποθετηθεί στο πλάι, πινακίδα που θα
γράφει: «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020», η οποία θα είναι μεταλλική, βαμμένη
σε σκούρο πράσινο χρώμα και διαστάσεων 10cm x 5cm, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
Τιμή ανά 1 τεμάχιο:

240,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ))

Άρθρο 1ο
Προμήθεια μεταλλικών πάγκων (παγκάκια).
Προμήθεια μεταλλικών πάγκων (παγκάκια), από σίδερο, με ποιότητα (stahl 37), τύπου κλασικού Κερκυραϊκού
πάγκου (παγκάκι), που αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με διαστάσεις 1.500 χιλιοστά
μήκος, 50 χιλιοστά πλάτος και 5 χιλιοστά πάχος, οι οποίες στηρίζονται σε τρία μεταλλικά στηρίγματα
καμπυλωτά με διαστάσεις 2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50 χιλιοστά πλάτος και 10 χιλιοστά πάχος.
Το ύψος του καθίσματος από το έδαφος θα είναι 37 εκατοστά, το ύψος της πλάτης από το έδαφος θα είναι
86 εκατοστά και το πλάτος του καθίσματος θα είναι 47 εκατοστά.
Το κάθε στήριγμα θα εφάπτεται με το έδαφος σε δύο σημεία όπου θα στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλικά
βύσματα (στριφόνια) 12 χιλιοστών. Οι μεταλλικοί πάγκοι θα είναι βαμμένοι με το παραδοσιακό πράσινο κυπαρισσί χρώμα (ral 6009), αφού πρώτα βαφούν με αντισκωριακό χρώμα (primer), ενώ σε κάθε μεταλλικό
πάγκο θα αναγράφεται με λευκά γράμματα σε πλαίσιο 5x10cm σε σημείο που θα υποδειχθεί «ΔΗΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020», κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
Τιμή ανά 1 τεμάχιο:

190,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Κέρκυρα, 09/06/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΙΓΓΑΣ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :14/2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κ.Α.
35.7135.007
¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ¨
ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΕΞΟΧΗΣ)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

cpv: 39113600-3
1

Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ),
ενισχυμένοι, από εμποτισμένο ξύλο πεύκου ,
με διαστάσεις 180cm (μήκος) x 150cm
(πλάτος) x 80cm (ύψος), με πλάτος
επιφάνειας
τραπεζιού
72,5
cm,
κατασκευασμένη από εμποτισμένη δοκό 4,5
x 14,5 cm. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει
υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith E,
ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την
τεχνολογία τριαζολών χαλκού για μεγάλη
αντοχή στο χρόνο. Οι πάγκοι θα βαφτούν με
βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυς.
Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες
θα είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν
θερμό. Σε κάθε πάγκο θα τοποθετηθεί στο
πλάι, πινακίδα που θα γράφει: «ΔΗΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020», η οποία θα
είναι μεταλλική βαμμένη σε σκούρο πράσινο
χρώμα και διαστάσεων 10cm x 5cm.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(Ευρώ)

ΔΑΠΑΝΗ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

(Ευρώ)

20

Σύνολο καθαρής αξίας
ΦΠΑ 24%
Γενικό σύνολο δαπάνης

ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ))
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α
cpv: 39113300-0
1

Προμήθεια
μεταλλικών
πάγκων
(παγκάκια) από σίδερο, με ποιότητα
(stahl 37), τύπου κλασικού Κερκυραϊκού
πάγκου, που αποτελείται από δέκα
τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με
διαστάσεις 1.500 χιλιοστά μήκος, 50
χιλιοστά πλάτος και 5 χιλιοστά πάχος, οι
οποίες στηρίζονται σε τρία μεταλλικά
στηρίγματα καμπυλωτά με διαστάσεις
2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50
χιλιοστά πλάτος και 10 χιλιοστά πάχος.
Το ύψος του καθίσματος από το έδαφος
θα είναι 37 εκατοστά, το ύψος της πλάτης
από το έδαφος θα είναι 86 εκατοστά και
το πλάτος του καθίσματος θα είναι 47
εκατοστά.
Το κάθε στήριγμα θα εφάπτεται με το
έδαφος σε δύο σημεία όπου θα
στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλικά
βύσματα (στριφόνια) 12 χιλιοστών. Οι
μεταλλικοί πάγκοι θα είναι βαμμένοι με
το παραδοσιακό πράσινο - κυπαρισσί
χρώμα (ral 6009), αφού πρώτα βαφούν με
αντισκωριακό χρώμα (primer). Σε κάθε
μεταλλικό πάγκο θα αναγράφεται με
λευκά γράμματα σε πλαίσιο 5x10cm σε
σημείο που θα υποδειχθεί «ΔΗΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020».

ΜΟΝΑΔΟΣ
(Ευρώ)

80

Σύνολο καθαρής αξίας
ΦΠΑ 24%
Γενικό σύνολο δαπάνης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄:
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ευρώ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2020
Tίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ»

Προϋπολογισμός Μελέτης : 24.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) Κ.Α. 35.7135.007
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ) και
μεταλλικών πάγκων (παγκάκια) τα οποία θα τοποθετηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, σε διάφορα
σημεία της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, πλατείες,
πάρκα και άλση που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
Οι ξύλινοι πάγκοι εξοχής (πικ νικ) θα είναι ενισχυμένοι, από εμποτισμένο ξύλο πεύκου , με
διαστάσεις 180cm (μήκος) x 150cm (πλάτος) x 80cm (ύψος), με πλάτος επιφάνειας τραπεζιού 72,5
cm, κατασκευασμένη από εμποτισμένη δοκό 4,5 x 14,5 cm. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει υποστεί
εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith E, ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών
χαλκού για μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Οι πάγκοι θα βαφτούν με βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας
Δρυς. Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες θα είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν
θερμό. Σε κάθε πάγκο θα τοποθετηθεί στο πλάι, πινακίδα που θα γράφει: «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020», η οποία θα είναι μεταλλική, βαμμένη σε σκούρο
πράσινο χρώμα και διαστάσεων 10cm x 5cm, και θα τοποθετηθούν από την υπηρεσία σε διάφορα
σημεία στη Δ.Ε. Κερκυραίων όπως στο Άλσος Γαρίτσας και Ανεμόμυλου καθώς και στη Νησίδα Βίδο
ή οπουδήποτε αλλού κριθεί απαραίτητο.
Οι μεταλλικοί πάγκοι (παγκάκια) θα είναι από σίδερο, με ποιότητα (stahl 37), τύπου κλασικού
Κερκυραϊκού πάγκου, που αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με διαστάσεις 1.500
χιλιοστά μήκος, 50 χιλιοστά πλάτος και 5 χιλιοστά πάχος, οι οποίες στηρίζονται σε τρία μεταλλικά
στηρίγματα καμπυλωτά με διαστάσεις 2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50 χιλιοστά πλάτος και 10
χιλιοστά πάχος. Το ύψος του καθίσματος από το έδαφος θα είναι 37 εκατοστά, το ύψος της πλάτης
από το έδαφος θα είναι 86 εκατοστά και το πλάτος του καθίσματος θα είναι 47 εκατοστά. Το κάθε
στήριγμα θα εφάπτεται με το έδαφος σε δύο σημεία όπου θα στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλικά
βύσματα (στριφόνια) 12 χιλιοστών. Οι μεταλλικοί πάγκοι θα είναι βαμμένοι με το παραδοσιακό
πράσινο - κυπαρισσί χρώμα (ral 6009), αφού πρώτα βαφούν με αντισκωριακό χρώμα (primer), ενώ σε
κάθε μεταλλικό πάγκο θα αναγράφεται με λευκά γράμματα σε πλαίσιο 5x10cm σε σημείο που θα
υποδειχθεί «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020» και θα
τοποθετηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου σε διάφορα σημεία σε πλατείες, πάρκα και άλση της Δ.Ε.
Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Αναλυτική περιγραφή των προαναφερθέντων υλικών, δίνεται στα τεύχη Τιμολογίου, Τεχνικής
Έκθεσης και Προϋπολογισμού που συνοδεύουν την παρούσα.
Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή , θα γίνει με απευθείας ανάθεση βάσει του N.4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση
τιμής , ανά ομάδα ή και για τις δυο ομάδες μαζί , εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους
και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει
τον Κ.Α. 35.7135.007 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ν. 3463/06 ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.
2. Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
ν.4605/2019, ΦΕΚ 52/01-04-2019, Τεύχος Α΄.
4. Του N. 3861/ΦΕΚ 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».
5. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011)
άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει.
6. Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α΄-27.11.1995) Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.
7. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α΄): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
8. Του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
9. Του Ν. 4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Τεύχος Α’
10. Του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α’
Όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και τις εγκυκλίους που τις συνοδεύουν, όπως αυτές ισχύουν
κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ

1 «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» :
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπ. Νήσων, Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, ΚΕΡΚΥΡΑ 49100
e-mail : info@corfu.gov.gr
2. «Ανάδοχος προμηθευτής» ή «Προμηθευτής »: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή
ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός
3. «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπ.
Νήσων.
4.«Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Η Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπ.
Νήσων.

5.«Προϊσταμένη Αρχή»: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπ. Νήσων ή η Οικονομική Επιτροπή κατά
περίπτωση

6. «Διαγωνιζόμενος»- « Προσφέρων» : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει
προσφορά.
7. «Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών» : Το αρμόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των
προσφορών όργανο/α της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το
οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης.

8. «Τεύχη» : Τα τεύχη της μελέτης που αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ
των περιεχομένων εις αυτά όρων, καθορίζονται ως κάτωθι:
1. Συγγραφή Υποχρεώσεων
2. Τιμολόγιο Μελέτης
3. Προϋπολογισμός Μελέτης
4. Τεχνική Περιγραφή
5. Οικονομική Προσφορά

9. «Σύμβαση» : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
10. «Συμβατικό Τίμημα» : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
11. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)» : Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η
οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των
δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την
επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων αυτής.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές, βάσει του N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής , ανά ομάδα ή και για τις δυο ομάδες μαζί , εφόσον
τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας
υπηρεσίας.
Άρθρο 5ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική
τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και
στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
ΠΟΕ, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή /και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών.
Άρθρο 6ο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΕΝ απαιτείται η καταβολή εγγύησης συμμετοχής (N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού
παρακάτω δικαιολογητικά:

τα

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας
αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους . (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους)
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους
(όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της Σ.Υ.).
3.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73,74 του Ν4412/2016.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας
πρόσκλησης
Υπόχρεοι στην προσκόμιση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του
5. Φορολογική ενημερότητα
6. Ασφαλιστική ενημερότητα
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (5 και 6) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως,

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους.
7.Οι υποψήφιοι προμηθευτές που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό κατάλογο
των οίκων σποροπαραγωγής που αντιπροσωπεύουν.
8. Για τους ξύλινους πάγκους εξοχής απαιτείται:
Α). ISO 9001:2008 (με διαπίστευση ΕΣΥΔ) του συμμετέχοντος για εμπόριο εξοπλισμού και προμηθειών.
Β). Βεβαίωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του για τους ξύλινους πάγκους εξοχής, ότι:
- Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν θερμό.
-Η ξυλεία που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του ανωτέρου προϊόντος είναι Πεύκη εμποτισμένη.
-Η ξυλεία έχει υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith® E, ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών
χαλκού.
-Οι πάγκοι θα βαφτούν με βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυς.
ο

Άρθρο 7 : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του
Α
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ( Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6 , Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα) μέχρι την
…………./…./2020 και ώρα …… π.μ , ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην εξωτερική πλευρά , του
οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Α
Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6 , Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο «……………..»
Προϋπολογισμού μελέτης : ………€ ( με ΦΠΑ 24%)
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή γραμματεία»
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του ( ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία και το
διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων, εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση
(εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας.
Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
ο

Άρθρο 8 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για δύο (2) μήνες από την υποβολή τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ο

Άρθρο 9 : ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου .
Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης.
ο

Άρθρο 10 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης. Η παράδοση των ξύλινων και μεταλλικών πάγκων θα γίνει σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η
δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, κατόπιν
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου , με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, εντός ενός (1) μηνός από
την παράδοση του συνόλου της προμήθειας, τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις
του N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Η παράδοση των ξύλινων και μεταλλικών πάγκων θα γίνει σε σημείο που θα
υποδειχθεί από την υπηρεσία.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να
επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και έκπτωση του
αναδειχθέντος προμηθευτή.
Άρθρο 11ο : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει
τον Κ.Α. 35.7135.007 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως
προσκομισθούν από το προμηθευτή τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα
δελτία αποστολής & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

Άρθρο 12ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή
της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για
κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα
δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
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