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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

«Προμήθεια κατασκηνωτικών ειδών(κρεβάτια) για τις κατασκηνώσεις στο Βίδο»

Κ.Α 15.6622.002

CPV: 39522520-8

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ αρ.26/28-05-2020

«Προμήθεια κατασκηνωτικών ειδών(κρεβάτια) για τις κατασκηνώσεις στο Βίδο»

Προϋπολογισμός δαπάνης
Φ.Π.Α. 24%

Τελική Δαπάνη με Φ.Π.Α

16.128,00€

3.870,72€

19.998,72€

ΜΑϊΟΣ 2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Κ. Γεωργάκη 38,

Έναντι Αεροδρομίου, ΚΕΡΚΥΡΑ

Τηλ.:2661364647-630-600-601

Fax:2661364644

ΜΕΛΕΤΗ: « Προμήθεια κατασκηνωτικών

ειδών(κρεβάτια) για τις κατασκηνώσεις στο Βίδο»

ΠΡΟΥΠΟΛ: 19. 998,72€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α.: 15.6622.002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά χαρακτηριστικά:

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και μεταφορά κατασκηνωτικών
ειδών(κρεβάτια) του Δήμου στη Νησίδα Βίδο. Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για τη

λειτουργία της κατασκήνωσης. Τα προσκομιθέντα κατασκηνωτικά είδη (κρεβάτια) θα

συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την κατασκευή

και τη λειτουργία των κατασκηνώσεων.

Αναλυτικότερα, με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και παράδοση σε
πλήρη ετοιμότητα προς χρήση κατασκηνωτικών ειδών (κρεβάτια) στη νήσο Βίδα του Δήμου
Κέρκυρας ή σε αποθήκη του Δήμου στην Δ.Ε. Κερκυραίων

Τα κρεβάτια έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Σκελετός τους αποτελείται από σπαστούς μεταλλικούς σωλήνες tubo με ρόδες και η
επιστρωση για την τοποθέτηση του στρώματος θα αποτελείται από ορθοπεδικές σανίδες.
Οι διαστάσεις τους θα είναι 200χ080χ033 .Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης το στρώμα
πάχους τουλάχιστον 10cm 2 όψεων(χειμερινό-καλοκαιρινό). Επίσης στην τιμή
περιλαμβάνεται και κάλυμμα αποθήκευσης.
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Α.. Όλα τα προσφερόμενοι υλικά εξοπλισμού θα πρέπει να είναι καινούρια και
αμεταχείριστα.
Β. Όλα τα προσφερόμενοι υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές, βάσει των κοινοτικών και εθνικών
διατάξεων.
Γ. Όλα τα προσφερόμενοι υλικά θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην νησίδα
Βίδα η σε αποθήκη του Δήμου καθ' υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.

Δ. Όλα τα προσφερόμενοι υλικά θα πρέπει να παραδοθούν στο χώρο που θα
υποδειχθεί.

Βεβαιώνεται ότι :

• Το κόστος της μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών, επιβαρύνει εξολοκλήρου
τον ανάδοχο και θα γίνει με βάση την προσφορά του αναδόχου και τους όρους
της υπογραφείσας σύμβασης

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίσθηκε σε 19.998,72€,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από ιδίους Πόρους

για το σύνολο των δαπανών. Η Συνολική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του

Δήμου του τρέχοντος οικονομικού έτους 2020 και σε βάρος της εξειδικευμένης πίστωσης

Κ.Α.15.6622.002.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο ανάθεσης

της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για

το σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και αποτελούν μια ομάδα:

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV : 39522520-8 Πτυσσόμενα κρεβάτια

Η παρούσα προμήθεια ορίζει διάρκεια σύμβασης ενενήντα (90) ημερών.

Τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στις

Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η επιλογή των υλικών έγινε μετά από
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έρευνα αγοράς ως προς τη διαθεσιμότητα και τα χαρακτηριστικά του, το κόστος και

τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα.

Κέρκυρα, 28-05-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
1

~ -

ΠΕ~ΕΡΑΤΟΥ Μ~ΙΑ
Αρχιτέκτων μηχ/κός M.Sc

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΠΑΤΣ,ΗΣ ΘΩΜΑΣ
Πολ. Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗ Ε

t; .~~ ,. -
· ''ιt ΚΜΟ.ΓΙΑΝΝ MAPIA

' Αtχι:rεκτων'Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Κ. Γεωργάκη 38,

Έναντι Αεροδρομίου, ΚΕΡΚΥΡΑ,
Τηλ.:2661364647-630-600-601

Fax:2661364644

ΜΕΛΕΤΗ: « Προμήθεια κατασκηνωτικών

ειδών(σκηνές κ.λ.π.) για τις κατασκηνώσεις στο

Βίδο»

ΠΡΟΥΠΟΛ: 19.998,72€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α.: 15.6622.002

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• Ακολουθεί ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας και
μεταφοράς των κατασκηνωτικών ειδών - πτυσσόμενα κρεβάτια για τις
κατασκηνώσεις στο Βίδο του Δήμου.

Α/
ΤΙΜΗΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1

Πτυσσόμενα κρεβάτια τεμ 80,64 200,00 16.128,00

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ χωρίς φπα
16.128,00

ΦΠΑ24% 3.870,72
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

19.998,72

1

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΕΒΕΡΑΤΟΥ ΜΆΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων μηχ/κός M.Sc

Κέρκυρα, 28-05-2020
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ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - . Α~~ι~έκτων Μηχανικός



ΕλλΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Κ. Γεωργάκη 38,

Έναντι Αεροδρομίου, ΚΕΡΚΥΡΑ,

Τηλ.:2661364647-630-600-601

Fax:2661364644

ΜΕΛΕΤΗ: « Προμήθεια κατασκηνωτικών

ειδών(κρεβάτια) για τις κατασκηνώσεις στο

Βίδα»

ΠΡΟΥΠΟΛ: 19.998,72€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α.: 15.6622.002

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/
Α ΤΙΜΗ

ΕIΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1

Πτυσσόμενα κρεβάτια τεμ 200,00

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ χωρίς φπα

ΦΠΑ24%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1

Κέρκυρα, ....- ....- 2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΏΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Κ. Γεωργάκη 38,

Έναντι Αεροδρομίου, ΚΕΡΚΥΡΑ,
Τηλ.:2661364647-630-600-601

Fax:2661364644

ΜΕΛΕΤΗ: « Προμήθεια κατασκηνωτικών

ειδών(κρεβάτια) για τις κατασκηνώσεις στο

Βίδο»

ΠΡΟΥΠΟΛ: 19.998,72€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α.: 15.6622.002

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στον προϋπολογισμό της μελέτης περιλαμβάνονται:

- κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια και μεταφορά των

κατασκηνωτικών ειδών (κρεβάτια)στη Νησίδα Βίδο ή σε αποθήκη του Δήμου,

σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη. Σε περίπτωση

που υπάρχει αδυναμίας της θαλάσσιας μεταφοράς δύναται να συνδράμει ο φορέας.

- κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά, πλην όμως είναι

αναγκαία για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα προς τους όρους εκτέλεση της
προμήθειας.

- Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη.

8. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, συνέταξε τη

μελέτη και προτείνει βάσει αυτών την προμήθεια των παρακάτω υλικών ή

ισοδύναμων με αυτά. Επισημαίνεται ότι οι διαστάσεις του εξοπλισμού ποικίλουν

ανάλογα τον προμηθευτή, γι αυτό οι περιγραφές είναι ενδεικτικές.
ΓRl



Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1°

Πτυσσόμενα κρεβάτια

Σπαστά μεταλλικά με ορθοπεδικές σανίδες και ρόδες.
Ο Σκελετός τους αποτελείται από σπαστούς μεταλλικούς σωλήνες tubo με ρόδες και η
επιστρωση για την τοποθέτηση του στρώματος θα αποτελείται από ορθοπεδικές σανίδες.
Οι διαστάσεις τους θα είναι 2ooxosoxo33 .Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης το στρώμα
πάχους τουλάχιστον 10cm 2 όψεων(χειμερινό-καλοκαιρινό). Επίσης στην τιμή
περιλαμβάνεται και κάλυμμα αποθήκευσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς εντός της Δ.Ε. Κερκυραίων

Τιμή Μονάδος

ανα τεμ. :( ογδόντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά ) 80,64 €

D Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

D Παράδοση και μεταφορά στη Νησίδα Βίδο ή στην αποθήκη του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

ΙΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΕΒΕΡΑΤΟΥ ΑΡΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων μηχ/κός M.Sc
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Κ. Γεωργάκη 38,

Έναντι Αεροδρομίου, ΚΕΡΚΥΡΑ,

Τηλ.:2661364647-630-600-601

Fax:2661364644

ΜΕΛΕΤΗ: « Προμήθεια κατασκηνωτικών

ειδών(κρεβάτια) για τις κατασκηνώσεις στο

Βίδο»

ΠΡΟΥΠΟΛ: 19.998,7.2€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α.: 15.6622.002

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και μεταφορά κατασκηνωτικών
ειδών(κρεβάτια) για τις κατασκηνώσεις στο Βίδο του Δήμου της Δ.Ε. Κερκυραίων . Η
παράδοση θα γίνει στη νησίδα Βίδο ή στην αποθήκη του Δήμου σύμφωνα με τις
οδηγίες του φορέα.

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται
στο ποσό των19.998,72€ με Φ.Π.Α 24% το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 16.128,00 €,

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 3.870,72€.

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ· εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. του v. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ]»

Γ1 ()1



2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) <<Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011 /85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'/61) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας

στην Οδηγία 2011 /7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

5. του ν. 4013/2011 (Α' 204) (<Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», και

την 57654/22-5-2017 απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-

2017 τεύχος Β') «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

6. τηςΑπόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ

1924/02.06.2017 τεύχος Β') με την οποία ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

7. του v. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο 6ια6ίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες

διατάξεις",

8. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) ''Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",

9. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

10. της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), η οποία

εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε στον
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Κ.Α.15.6622.002 με ποσό 19.998,72€ με ΦΠΑ 24%, στο Μητρώο Δεσμεύσεων
έτους 2020

11 . των όρων των τευχών της μελέτης

Άpθpο 3°- Συμβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, είναι:

Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς- Οικονομική προσφορά του αναδόχου
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, η Τεχνική έκθεση και Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία της προσφοράς του
αναδόχου.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας.

Άρθρο 4ο : Προσφορές - Τεχνικές πpοδιαypαψές

Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της προμήθειας.

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις
που περιλαμβάνονται.

Άpθpο 5° Τpόπος εκτέλεσης της προuήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απ'αυθείας ανάθεση και με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών.

Άpθpο 6° Σύuβαση- διάpκεια-παpατάσεις

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,
η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες απ6 την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης Η υπογραφή
του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
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αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (αρ. 105 v

4412/16) ..

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Τα

προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση

στα σημεία που θα υποδεικνύονται από το την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (βάσει

της μελέτης) το ανώτερο εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα

στοιχεία της προμήθειας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

• Προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες βεβαιώσεις ελέγχου και πιστοποιητικά, όπως

περιγράφονται στη μελέτη

• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του

άρθρου 206 του ν. 4412/201 6. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή

άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου

207 του v. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να

παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 7°: Εγγύηση συμμετοχής καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας της

σύμβασης

7.1 Δεν απαιτείται.
7.2 Δεν απαιτείται.

Άρθρο 8°: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου- επίλυση διαφορών- πλημμελής

κατασκευή
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8.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του

αρμοδίου αποφαιvόμεvου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου

οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του όρθρου 105 του v 4412/16,

β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν

επισκεύασε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206του v 4412/16,

8.2 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του v 4412/16 για
εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

8.3 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να
παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 9ο: Ποιότητα-Παράδοση Υλικών- δοκιμαστικοί έλεγχοι

9. l Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια,
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

νωρίτερα.

9.2 Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των
αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη

συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση κατασκευή και λειτουργία

των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ. Επίσης βαρύνεται για κάθε

ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την
τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.
9 .3 Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης κατασκευής και συναρμολόγησης
του υπό προμήθεια εξοπλισμού, με όλα τα επιπλέον υλικά ο ανάδοχος θα παραδώσει

τον απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή, ο οποίος θα περιέχει
επικαιροποιημένα όλα τα στοιχεία και τα απαραίτητα σχέδια της εγκατάστασης, τα
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πιστοποιητικά - κατά ISO- για το εργοστάσιο κατασκευής, τις απαιτούμενες δηλώσεις

συμμόρφωσης και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τα προσφερόμενα προϊόντα,

όπως αναλυτικό περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην κείμενη

νομοθεσίαΣε περίπτωση που ο αρμόδιος διαπιστευμένος φορέας δεν εκδώσει το

απαιτούμενο πιστοποιητικό και τη βεβαίωση ελέγχου γιατί ο υπό προμήθεια και

εγκατάσταση εξοπλισμός δεν πληροί τις προδιαγραφές, τότε ο ανάδοχος οφείλει να

τον αντικαταστήσει ή να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και λοιπές ενέργειες,
προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις του φορέα διαπίστευσης και να
εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό και βεβαίωση καταλληλότητας.

9.5 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, από την οικεία

επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση

από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή ελαττώματα των ειδών, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας
του είδους και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να
αντικαταστήσει εκ νέου, το σύνολο ή το μέρος αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο

208 του ν 4412/16. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των ειδών, όπου και
όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του αναδόχου. Το
κόστος των εν λόγω ελέγχων και πιστοποιήσεων βαρύνει τον ανάδοχο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξει εις των άρθρων 206-209.

Άρθρο 1 Οο : Ευθύνες και υποχρεώσεις αναδόχου

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο ή σε

τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των ειδών
στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα

μηχανήματα για την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος,

καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση,

μεταφορά, αποξήλωση, απομάκρυνση και απόρριψη τυχόν ακατάλληλου εξοπλισμού
και την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει η ευθύνη τήρησης των μέτρων ασφαλείας των

χώρων στους οποίους θα γίνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών, με κλείσιμο
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του χώρου με προστατευτικό πλέγμα, φύλαξη κλπ, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο
μέτρο ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη

της προσφοράς τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας,

ήτοι τον τόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο

μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση, αποξήλωση, απομάκρυνση και απόρριψη,

αλλά και την εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων, τις καιρικές

συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια

ζητήματα προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το

κόστος της προμήθειας και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση,

με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

Άρθρο11 °- Πληρωμή Αναδόχου

1. Η πληρωμή του/των προμηθευτή/ών θα γίνει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 200
του Ν4412/2016, με την εξόφληση του 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, όπως
συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, αφού
υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την
αρμόδια επιτροπή και εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από
τα νόμιμα δικαιολογητικά.
2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
και είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (ή στην τελική θέση
που θα υποδείξει η Υπηρεσία).
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του
Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
4. Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη
τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν
υπόκεινται.
5. Η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί τμηματικά ή ολικά, και αναλόγως των
δελτίων αποστολής ή/και τιμολογίων που θα εκδίδονται και αντίστοιχα θα
παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 12°-{Τέλη και Κρατήσεις)
Στην επιμέρους τιμή περιλαμβάνεται η αξία του είδους, το όφελος προμηθευτή και οι
νόμιμες κρατήσεις. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις κάθε φύσεως δαπάνες οι οποίες
θα απαιτηθούν. Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο), τέλη κλπ,
βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη τιμή, καμία
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αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή
αποζημίωσης, δεν είναι δυνατόν να προκύψει για τις δαπάνες αυτές. Επίσης ο
προμηθευτής βαρύνεται και με κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (π.χ. 0,06% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύμβασης καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 13°- Κριτήρια Επιλογής
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των προς προμήθεια υλικών.
Ειδικότερα κάθε συμμετέχων θα πρέπει Να:
Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τα οριζόμενα
στο παράρτημα ΧΙ του προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14°- Κριτήρια Επιλογής
Υλικά που δεν πληρούν τις περιγραφές του τεύχους των αναλυτικών τεχνικών
προδιαγραφών δεν θα παραλαμβάνονται.

Κέρκυρα, 28-05-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΕΒΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ~ΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων μηχ/κός M.Sc Πολ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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