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Θιρα
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 07-06-2019
Αρ.Πρωτ.: 6499

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά τθν προμικεια μεταλλικϊν καγκελόπορτων και μεταλλικϊν
καταςκευϊν αςφαλείασ για το Δθμοτικό χολείο Καμαρίου Διμου Θιρασ, θ οποία κρίνεται
απαραίτθτθ για τθν αςφάλεια των γραφείων, των αικουςϊν Η/Τ και γενικά τθν αςφάλεια του
ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ.
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από απόφαςθ απευκείασ ανάκεςθσ
Δθμάρχου (άρκρο 118 του Ν.4412/2016) και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ(αφοφ πλθροφνται οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ φυςικά), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και
ςυγκεκριμζνα :
Α. Σον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/16): Δθμόςιεσ υμβάςεισ ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
Β. Σον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Αϋ/06): « Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ», όπωσ ιςχφει
ςιμερα.
Γ.

Σον

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ/10): «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Η παράδοςθ των υλικϊν ςυμπεριλαμβάνει και τθν τοποκζτθςι τουσ ςε λειτουργικι χριςθ
ςτουσ χϊρουσ που προβλζπονται.
Η τοποκζτθςθ των προαναφερόμενων μεταλλικϊν καταςκευϊν κα πρζπει να γίνεται ςε μζρεσ
και ϊρεσ που δεν λειτουργεί το ςχολείο προσ αποφυγι ατυχθμάτων.
Η οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από αρμόδια
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επιτροπι παραλαβισ θ οποία ζχει οριςκεί , φςτερα από μακροςκοπικό ζλεγχο εντόσ πζντε
θμερϊν από τθν παράδοςι τουσ ςφμφωνα με τα άρκρα 206 ζωσ και 209, 213 και 211 του
Ν.4412/2016.Κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ καλείται να παρίςταται εφόςον το επικυμεί ο
προμθκευτισ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα όςα ορίηονται ςτισ διατάξεισ για τθν εκτζλεςθ
ςυμβάςεων προμικειασ αγακϊν του Ν.4412/2016.
Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται και τα ζξοδα
μεταφοράσ ζωσ τον χϊρο εγκατάςταςθσ τουσ, κα γίνει με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ,
με τθν υποβολι τιμολογίου από τον ανάδοχο και ςε τριάντα θμζρεσ από τθν θμερομθνία
ζκδοςισ του και κα ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ προμθκειϊν τθσ
αρμόδιασ επιτροπισ του Διμου.
Σον ανάδοχο βαρφνει ο φόροσ προμθκειϊν δθμοςίου. Επίςθσ παρακρατείται 0,06% επί τθσ
αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, και κάκε ςυμπλθρωματικισ
ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (παρ.7 του άρκρου 375 του
Ν.4412/2016) κακϊσ και 3,6% επί τθσ κράτθςθσ αυτισ υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ ςφμφωνα με το
άρκρο 7 τθσ υπϋαρ.5143/05-12-2014(ΦΕΚ 3335/Βϋ/14)απόφαςθσ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ
Οικονομικϊν. Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τον Διμο. Επίςθσ παρακρατείται 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε
πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ
τθσ ΑΕΠΠ (άρκρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017
τεφχοσ Β') κακϊσ και 3,6% επί τθσ κράτθςθσ αυτισ υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ .
Σο φψοσ τθσ δαπάνθσ κα ανζλκει ζωσ του ποςοφ των 4.278,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
24% και κα βαρφνει τον Κ.Α.:30.6261.004 του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ ζτουσ 2019.
ΘΗΡΑ, 07/06/2019
Η υντάξαςα

ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΕΛΕΚΗ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΤ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ MSC με ‘Αβ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΤΡΙΑΖΗ
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CPV:44221200-7

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Α/Α

1.

2.

3.

ΕΙΔΟ

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΤ
ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΟΡΣΑ ΕΙΟΔΟΤ ΔΤΦΤΛΛΗ
ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΕΩΝ 2,10m(ΤΨΟ)Χ2,05m(ΠΛΑΣΟ)
Η ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΔΕΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ.
Σα πλαίςια και των δφο φφλλων τθσ πόρτασ κα είναι
καταςκευαςμζνα από ςίδερο γαλβανιηζ διαςτάςεων 40Χ40Χ2 .
Σα δφο φφλλα τθσ πόρτασ το κάτω μζροσ τουσ κα είναι τυφλό
και κα καταςκευάηεται από λαμαρίνα γαλβανιηζ πάχουσ 1,5
χιλιοςτϊν.
Σο επάνω εςωτερικό μζροσ και των δφο τμθμάτων τθσ πόρτασ
κα είναι καταςκευαςμζνο από ςίδερο(κάγκελο) γαλβανιηζ
διαςτάςεων 25Χ25 Χ2.
Θα είναι βαμμζνα με υπόςτρωμα αντιςκοριακισ προςταςίασ
και βαφι(απόχρωςθσ μπλζ) προςταςίασ μετάλλων από τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ.
τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται επίςθσ θ τοποκζτθςι τθσ ςε
λειτουργικι χριςθ κακϊσ και κλειδαριά με λουκζτο
αςφαλείασ.
ΚΑΓΚΕΛΟ(ΑΦΑΛΕΙΑ)ΒΑΡΕΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΕΩΝ 3,41m(ΤΨΟ)Χ0,78 m (ΠΛΑΣΟ)
Θα είναι καταςκευαςμζνο από ςίδερο γαλβανιηζ βαρζοσ τφπου
25Χ25Χ2.
Θα είναι βαμμζνο με υπόςτρωμα αντιςκοριακισ προςταςίασ
και βαφι(απόχρωςθσ ςκοφρο μπλζ) προςταςίασ μετάλλων από
τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ του ςε
λειτουργικι χριςθ.
ΚΑΓΚΕΛΟ(ΑΦΑΛΕΙΑ)ΒΑΡΕΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΕΩΝ 1,74m(ΤΨΟ)Χ0,80 m (ΠΛΑΣΟ)
Θα είναι καταςκευαςμζνο από ςίδερο γαλβανιηζ βαρζοσ τφπου
25Χ25Χ2.

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(ΧΩΡΙ
ΦΠΑ)

ΤΝΟΛΟ
ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

1ΣΜΧ

900,00€

900,00€

ΕΝΑ(1)
ΣΜΧ

550,00€

550,00€

ΕΝΑ(1)
ΣΜΧ

350,00€

350,00€

ΠΟΟΣΗΣΑ
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4.

5.

6.

Θα είναι βαμμζνο με υπόςτρωμα αντιςκοριακισ προςταςίασ
και βαφι(απόχρωςθσ ςκοφρο μπλζ) προςταςίασ μετάλλων από
τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ του ςε
λειτουργικι χριςθ.
CPV:44221200-7
ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΣΑ(ΑΦΑΛΕΙΑ)ΒΑΡΕΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΕΩΝ 2,25m(ΤΨΟ)Χ1,58m(ΠΛΑΣΟ)
To πλαίσιο κα είναι καταςκευαςμζνο από ςίδερο γαλβανιηζ
βαρζοσ τφπου 40Χ40Χ2. Σο εςωτερικό του πλαιςίου κα είναι
καταςκευαςμζνο από ςίδερο γαλβανιηζ 25Χ25Χ2 με μορφι
κάγκελου.
Θα είναι βαμμζνθ με υπόςτρωμα αντιςκοριακισ προςταςίασ
και βαφι(απόχρωςθσ ςκοφρο μπλζ) προςταςίασ μετάλλων από
τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ τθσ
ςε
λειτουργικι χριςθ.
ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΣΑ(ΑΦΑΛΕΙΑ)ΒΑΡΕΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΕΩΝ 2,20m(ΤΨΟ)Χ0,785m(ΠΛΑΣΟ)
To πλαίσιο κα είναι καταςκευαςμζνο από ςίδερο γαλβανιηζ
βαρζοσ τφπου 40Χ40Χ2. Σο εςωτερικό του πλαιςίου κα είναι
καταςκευαςμζνο από ςίδερο γαλβανιηζ 25Χ25Χ2 με μορφι
κάγκελου.
Θα είναι βαμμζνθ με υπόςτρωμα αντιςκοριακισ προςταςίασ
και βαφι(απόχρωςθσ ςκοφρο μπλζ) προςταςίασ μετάλλων από
τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ τθσ ςε λειτουργικι
χριςθ.
ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΚΑΓΚΕΛΩΣΗ ΠΟΡΣΑ ΕΙΟΔΟΤ ΔΤΦΤΛΛΗ
ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΕΩΝ 1,12m(ΤΨΟ)Χ1,92m(ΠΛΑΣΟ)
Θα είναι καταςκευαςμζνο από ςίδερο γαλβανιηζ βαρζοσ τφπου
25Χ25Χ2.
Θα είναι βαμμζνθ με υπόςτρωμα αντιςκοριακισ προςταςίασ
και βαφι(απόχρωςθσ ςκοφρο μπλζ) προςταςίασ μετάλλων από
τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.
τθν τιμι περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ τθσ
ςε
λειτουργικι χριςθ.

ΕΝΑ(1)
ΣΜΧ

800,00€

800,00€

ΕΝΑ(1)
ΣΜΧ

500,00€

500,00€

ΕΝΑ(1)
ΣΜΧ

350,00€

350,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

3.450,00€
828,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

4.278,00€

ΘΗΡΑ, 07/06/2019
Η υντάξαςα

ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΕΛΕΚΗ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΤ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ MSC με ‘Αβ
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