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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ και ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 &
6 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
των άρθρων 1, 2 παρ. 12, του Ν.2286/95, και την Π1/3305/3.11.2010(ΦΕΚ
1789/12.11.2010)Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας ,που αναπροσαρµόζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισµού σε 60.000,00€
χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό είδους , και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.
3463/2006
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές µε συµπλήρωση
τιµολογίου, σύµφωνα µε το σχέδιο της Υπηρεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια και τοποθέτηση αποθηκευτικού συστήµατος
Midi Rack για τη δηµιουργία ραφοπάταρου αποτελούµενου από 108 κύρια και 10
βοηθητικά φατνώµατα από µεταλλικά πλαίσια , µεταλλικές δοκίδες και ράφια ,
µεταλλικό πλέγµα, µεταλλικές σκάλες καθώς και 20 κυρίων φατνωµάτων τύπου
Dexion , για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των Υπηρεσιών α) Βιώσιµης
Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης π.δ.
45.000,00€ µε το Φ.Π.Α.
Άρθρο 1
Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θεσ/νίκης οδός Βασ.
Γεωργίου Α΄1 Α 1 ος όροφος, γραφείο 020
διενέργειας διαγωνισµών .
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί
ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η οποία ορίστηκε µε την υπ’ αριθµό
2114/20-12-2012 Α.Ο.Ε.
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Άρθρο 2
Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση Προµήθειας

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%, περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό
έτους 2013 και την υπάρχουσα στο σκέλος των εξόδων πίστωση µε Κ.Α. 7133.04.90
και τίτλο << Προµήθεια µέσων αποθήκευσης και µεταφοράς >> που δηµιουργήθηκε
µετά από αναµόρφωση µε την αριθ. 1148/2013 Α.∆.Σ.
Άρθρο 3
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή
εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.
Άρθρο 4
Στοιχεία διαγωνισµού
Στοιχεία για την προσφορά είναι:
1) Οι όροι της παρούσας διακήρυξης
2) Η συγγραφή υποχρεώσεων
3) Οι τεχνικές προδιαγραφές
4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
5) Το υπόδειγµα προσφοράς
6) Σχεδιάγραµµα εγκατάστασης και διαρρύθµισης αποθηκευτικού συστήµατος

Άρθρο 5
1) Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων θα αφορούν το σύνολο των ζητούµενων
ειδών, και εποµένως θα αναδειχθεί ένας µειοδότης για το σύνολο της προµήθειας.
2) Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγω υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και
ώρα λήξης του διαγωνισµού δεν λαµβάνονται υπόψη.
3) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
4)Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
5)Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρίµηνη.
6)Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δεν γίνονται δεκτοί.
7) Μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, αυτοί που δικαιούνται να
παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του κυρίως φακέλου
(δικαιολογητικά), καθώς και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, λαµβάνουν
γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς
αποσφραγίζεται την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση.

Άρθρο 6
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει
ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς .
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα .
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Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, άρθρο 1.
Κατά τον διαγωνισµό θα κατατεθούν τρεις φάκελοι, που θα πρέπει να περιέχουν τα
κάτωθι :
Α. Φάκελος δικαιολογητικών.
- ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της
διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών,
τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι ο χρόνος παράδοσης και
εγκατάστασης του αποθηκευτικού συστήµατος ορίζεται σε διάστηµα ενός
χρόνου µετά την υπογραφή της σύµβασης, και σε χώρο που θα υποδείξει η
υπηρεσία, .
- Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους που θα έχει ισχύ την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
- Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζοµένου από την αρµόδια Εφορία.
- Εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το 5% του
προϋπολογισµού της υπηρεσίας µε το Φ.Π.Α. για τα προσφερόµενα είδη,
ισχύος 4 µηνών.
- ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΝΑ
ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΄Η ΣΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων ειδών
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς
- Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε
φάκελο καλά σφραγισµένο και σ’ αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του
διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο υλικά σε € και θα αναγράφεται
αναλυτικά η ποσότητα, η τιµή µονάδος, ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.
- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,
διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
- Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
- Οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται συνταγµένες στο έντυπο προσφοράς
της υπηρεσίας
Άρθρο 7
Προέλευση των προσφεροµένων υλικών
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν µε την προσφορά τους τη Χώρα
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα
κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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3. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην
προσφορά, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου από την σύµβαση,
µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Άρθρο 8
Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού
Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως στην αρµόδια για την
δηµοπρασία επιτροπή ως ακολούθως :
Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος
από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
Β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή συµµετοχής
προµηθευτή σ’ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που έχει συµµετοχή στο διαγωνισµό.
Οι ενστάσεις στη συνέχεια υποβάλλονται στην Οικονοµική Επιτροπή µετά από
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση προσφορών
1) Η αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20,21
του ΕΚΠΟΤΑ γίνεται από τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί µε την υπ’
αριθµό 763/5-6-2013 Α.Ο.Ε.
2) Ο προµηθευτής θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης προσφοράς, τα
χαρακτηριστικά της οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής :
α) Συµφωνία προσφοράς προς τους όρους β) τις τεχνικές προδιαγραφές και γ)
την προσφερόµενη τιµή .
3) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.
4) Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
5) ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.
6) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των προσφερόµενων τιµών,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 5
της Υπ. Απ. 11389/93.
Άρθρο 10
Τιµές προσφορών

α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε €, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης
των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα). Προσφορά στην οποία θα καθορίζεται η τιµή σε
συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 κεφ. Γ΄ της παρούσης διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την
αξιολόγηση των προσφορών.
Άρθρο 11
Γλώσσα σύνταξης προσφορών

4

Οι προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα
και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα
ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος .
Άρθρο 12
Χρόνος και τόπος παράδοσης των υλικών








Η παράδοση του αποθηκευτικού συστήµατος στο χώρο µετεγκατάστασης θα
γίνει ανάλογα µε τις ανάγκες της ∆/νσης Βιώσιµης Κινητικότητας και
∆ικτύων , και β) της ∆/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης , και κατόπιν συνεννόησης µε αυτές , µετά την υπογραφή του
συµφωνητικού.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η
προσφορά θα απορρίπτεται.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υπό προµήθεια υλικό µέσα στα
χρονικά περιθώρια µε τον τρόπο που ορίζονται, από την υπηρεσία που εκτελεί
την προµήθεια .
Τα υπό προµήθεια υλικά θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στον τόπο
που θα υποδείξει η υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προµήθεια για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό
τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες νωρίτερα.

Άρθρο 13
Ισχύουσες διατάξεις
Η προκείµενη προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 6 & 23 της
11389/93 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν.
2286/95.

Άρθρο 14
Χρονική ισχύς προσφορών

Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το
διαγωνισµό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίµηνο από την ηµεροµηνία του
διαγωνισµού. Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές ο ∆ήµος µπορεί να
καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να
υπογράψει σύµβαση προµήθειας µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της
συγγραφής υποχρεώσεων.
Ο διαγωνιζόµενος δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να
επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από
οποιοδήποτε λόγω ή αιτία.
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους
διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των
προσφορών µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού.
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Άρθρο 15
∆απάνες που θα βαρύνουν τον προµηθευτή
Οι διαγωνιζόµενοι επιβαρύνονται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών, την κράτηση
1,5% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆ΤΥ, 0,5%, τον Φ.Ε. 0,10% επί του καθαρού ποσού που
υπάγονται στο Ν. 4013/15/9/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων κάθε τυχόν νόµιµη δαπάνη. Τα έξοδα
δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον προµηθευτή (γνωµοδότηση
∆΄τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009,άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007,
άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄)
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 16
∆ιακηρύξεις, συµβατικοί όροι δηµοπρασίας
Αντίγραφα της διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το γραφείο 108 Β γραφείο,
της ∆/νσης
Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης Τµήµα Αποθηκών από τον Κ.
Σωτηριάδη Κωνσταντίνο τηλ 2313317840 Τηλεοµοιότυπο 2313-317543 και
Ηλεκ. ∆/νση a.sotiriadis@thessaloniki.gr , και πληροφορίες για τις τεχνικές
προδιαγραφές οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες από τον κ. Αθ. Σιώζος τηλ και FAX 2310519758 ηλεκτ. δ/νση
a.siozos@thessaloniki.gr

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000 €
∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Αρ. Μελέτης: 23/30-8-2013

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια και τοποθέτηση συστηµάτων
αποθήκευσης για τη δηµιουργία ραφοπάταρου αποτελούµενο από 108 κύρια και 10
βοηθητικά φατνώµατα από µεταλλικά πλαίσια, µεταλλικές δοκίδες και ράφια,
µεταλλικό πλέγµα, µεταλλικές σκάλες καθώς και 20 κυρίων φατνωµάτων τύπου
Dexion, για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των Υπηρεσιών α) Βιώσιµης
Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων του ∆ήµου.
Άρθρο 2ο
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας µε τις οποίες θα πρέπει να είναι σύµφωνα τα υλικά που θα
προµηθεύσουν στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 3ο
Ανάδειξη µειοδότη
Ο διαγωνιζόµενος στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια
υποχρεούται να προσκοµίσει ή να αντικαταστήσει την εγγυητική συµµετοχής µε
εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός δέκα (10)
εργασίµων ηµερών από της ηµεροµηνίας κοινοποίησης της πρόσκλησης προς
υπογραφή της σύµβασης και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγµένη
κατά τον ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο.
Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόµενη εγγύηση
ευρίσκεται εντός του ανωτάτου ορίου εγγύησης προς το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά
πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται
µόνο δια της επιστροφής σ' αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφο δήλωση
του ∆ήµου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. Εγγυητικές επιστολές που
καθορίζουν διάρκεια ισχύος η χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές.
Η µη προσκόµιση εγγύησης σύµφωνα µε τα παραπάνω αποκλείει την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε υπαιτιότητα του µειοδότη και ισοδυναµεί µε
άρνηση αυτού για την υπογραφή της σύµβασης, που συνεπάγεται σε βάρος του τις
νόµιµες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και την υπέρ του ∆ήµου κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την
συνολική παράδοση των ειδών.

Άρθρο 4ο
Άρνηση υπογραφής της σύµβασης

1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση εντός δέκα (10)
ηµερών από της γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο
άρθρο εγγύηση , η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου.
2. Ο ∆ήµος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενοµένης σ’
αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της
σύµβασης.
Άρθρο 5ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
- Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
- Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά.
- Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος,
επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ.
Απόφασης 11389/93.
Άρθρο 6ο
Ευθύνη µειοδότη
Ο µειοδότης ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων του υλικού
και εγγυάται για την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος.
Ο χρόνος εγγύησης ορίζετε τουλάχιστον σε έξι (6) µήνες
Εάν εντός του χρόνου εγγύησης παρουσιασθεί έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητας ή
ελαττώµατα, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, ο
∆ήµος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της
αγοραπωλησίας είτε την ανάλογη µείωση του τιµήµατος.
Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακαταλλήλου, ο προµηθευτής υποχρεούται να
το αντικαταστήσει µε άλλο κατάλληλο εντός δύο (2) το πολύ ηµερών, συγχρόνως δε
οφείλει να παραλάβει και να µεταφέρει το ακατάλληλο υλικό µέσα σε 24 ώρες.
Επίσης ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε τα έξοδα επαναδιάστρωσης του
αντικατασταθέντος υλικού.
Όλα γενικώς τα έξοδα µέχρι την παράδοση στα κατά τόπους έργα βαρύνουν τον
προµηθευτή. Επίσης ο προµηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συµβεί µέχρι
παράδοσης αυτών στα κατά τόπους εργοτάξια.
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Άρθρο 7ο
Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της
11389/93 της Υπουργικής Απόφασης, από αρµόδια τριµελή επιτροπή
που θα
οριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (2048/2012 Α.∆.Σ.).
Η παράδοση και τοποθέτηση θα γίνει σε κτιριακές εγκαταστάσεις του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης (περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα Πυλαίας ) και θα αρχίσει αµέσως
µετά την υπογραφή της συµφωνίας, σύµφωνα µε την υπόδειξη της υπηρεσίας.
Σαν µέρα παράδοσης των ειδών θεωρείται η µέρα που θα προσκοµισθούν τα είδη
στους παραπάνω χώρους και µε ευθύνη µεταφοράς και εκφόρτωσης του
προµηθευτή.
Η προσωρινή παραλαβή των ειδών γίνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την µέρα
παράδοσης του υλικού.
Στη συνέχεια θα γίνει η συναρµολόγηση, εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία του
αποθηκευτικού συστήµατος.
Η οριστική παραλαβή θα διενεργηθεί µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη
εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος αποθήκευσης από τον προµηθευτή.
Άρθρο 8ο
Υπέρβαση χρόνου παράδοσης

1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσµα ο ∆ήµος
έχει δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το
µισό του προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης, ή πέραν των δύο (2) ηµερών από την
παραγγελία σε περίπτωση τµηµατικής παραλαβής, 2,5 % επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο 5% επί της συµβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
2. Παράταση στο χρόνο παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου (πριν τη λήξη του
συµβατικού χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 9ο
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή θα γίνει σε δύο φάσεις:
1) Με την προσκόµιση και παράδοση των ειδών στους χώρους εγκατάστασης η
πληρωµή των ειδών και
2) µε την ολοκλήρωση της συναρµολόγησης και πλήρους εγκατάστασης του
αποθηκευτικού συστήµατος η πληρωµή των εργασιών.
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης , για το
οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα σύµφωνα µε το άρθρο 1 ( παραγρ.
Α΄υποπαράγραφος Ζ5) του Ν. 4152/2013 ( ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013 ) «
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας ΣΤΗΝ Οδηγία 2011/7/άρθ. 4, για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές »
Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηµατικό ένταλµα δεν εξοφληθεί µέχρι τη
λήξη του τρέχοντος οικονοµικού έτους και επανεκδοθεί στο επόµενο έτος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6 και 31 του από 17/5-15/6/1995 Β. ∆/τος, το
ανάλογο τίµηµα της δαπάνης θα καταβληθεί στο δεύτερο συµβαλλόµενο εντός
τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη
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θεώρηση του επανεκδοθέντος πλέον χρηµατικού εντάλµατος από το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο πρώτος συµβαλλόµενος δύναται να καταστεί
υπερήµερος και υποχρεούται στην επιπλέον καταβολή τόκου υπερηµερίας ίσου µε το
άθροισµα του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) συν µία (1)
ποσοστιαία µονάδα (περιθώριο), κατόπιν αιτήσεώς του.
Άρθρο 10ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσης προµήθειας
επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 11ο
Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς
Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι την ολική παράδοση των
ειδών (συµπεριλαµβανοµένης και της µεταφοράς τους).

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αθαν. Σιώζος

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Αθαν. Σιώζος
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Κων. Μπελιµπασάκης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

45.000,00 €
(µε Φ.Π.Α)

Αρ. Μελέτης:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Ράφια τύπου Midi Rack
(ηµιβαρέως), 8
επιπέδων,ενδεικτικών
διαστάσεων 2,20µ πλάτους,
0,80µ βάθους και 4,80µ
ύψους.

Προδιαγραφές ISO 9001:2000 ή άλλης ερωπαϊκής ή
ελληνικής πιστοποίησης, γαλβανιζέ ανεξαρτήτου
χρώµατος.

2

Ράφια τύπου Midi Rack
(ηµιβαρέως), 8 επιπέδων,
ενδεικτικών διαστάσεων
2,20µ πλάτους, 0,60µ
βάθους και 4,80µ ύψους.

Προδιαγραφές ISO 9001:2000 ή άλλης ευρωπαϊκής ή
ελληνικής πιστοποίησης, γαλβανιζέ ανεξαρτήτου
χρώµατος.

3

Ράφια τύπου Midi Rack
(ηµιβαρέως), 8 επιπέδων,
ενδεικτικών διαστάσεων
1,83µ πλάτους, 0,60µ
βάθους και 4,80µ ύψους.

Προδιαγραφές ISO 9001:2000 ή άλλης ευρωπαϊκής ή
ελληνικής πιστοποίησης, γαλβανιζέ ανεξαρτήτου
χρώµατος.

4

Ράφια τύπου Midi Rack
(ηµιβαρέως), 4 επιπέδων,
ενδεικτικών διαστάσεων
2,20µ πλάτους, 0,80µ
βάθους και 2,62µ ύψους.

Προδιαγραφές ISO 9001:2000 ή άλλης ευρωπαϊκής ή
ελληνικής πιστοποίησης, γαλβανιζέ ανεξαρτήτου
χρώµατος.

11

5

Ράφια τύπου Midi Rack
(ηµιβαρέως), 4 επιπέδων,
ενδεικτικών διαστάσεων
1,51µ πλάτους, 0,60µ
βάθους και 2,62µ ύψους.

Προδιαγραφές ISO 9001:2000 ή άλλης ευρωπαϊκής ή
ελληνικής πιστοποίησης, γαλβανιζέ ανεξαρτήτου
χρώµατος.

6

Ράφια τύπου Midi Rack
(ηµιβαρέως), 4 επιπέδων,
ενδεικτικών διαστάσεων
2,70µ πλάτους, 0,80µ
βάθους και 3,50µ ύψους.

Προδιαγραφές ISO 9001:2000 ή άλλης ευρωπαϊκής ή
ελληνικής πιστοποίησης, γαλβανιζέ ανεξαρτήτου
χρώµατος.

7

Ράφια τύπου Midi Rack
(ηµιβαρέως), 4 επιπέδων,
ενδεικτικών διαστάσεων
2,20µ πλάτους, 0,80µ
βάθους και 3,50µ ύψους.

Προδιαγραφές ISO 9001:2000 ή άλλης ευρωπαϊκής ή
ελληνικής πιστοποίησης, γαλβανιζέ ανεξαρτήτου
χρώµατος.

8

9

10

Ράφια τύπου Dexion
(ελαφρού φορτίου), 6
επιπέδων, ενδεικτικών
διαστάσεων 1,22µ πλάτους,
0,38µ βάθους και 2,73µ
ύψους.
Ράφια τύπου Dexion
(ελαφρού φορτίου), 6
επιπέδων, ενδεικτικών
διαστάσεων 0,92µ πλάτους,
0,38µ βάθους και 2,73µ
ύψους.
Ράφια τύπου Dexion
(ελαφρού φορτίου), 6
επιπέδων, ενδεικτικών
διαστάσεων 0,72µ πλάτους,
0,38µ βάθους και 2,73µ
ύψους.

Προδιαγραφές ISO 9001:2000 ή άλλης ευρωπαϊκής ή
ελληνικής πιστοποίησης, γαλβανιζέ ανεξαρτήτου
χρώµατος.

Προδιαγραφές ISO 9001:2000 ή άλλης ευρωπαϊκής ή
ελληνικής πιστοποίησης, γαλβανιζέ ανεξαρτήτου
χρώµατος.

Προδιαγραφές ISO 9001:2000 ή άλλης ευρωπαϊκής ή
ελληνικής πιστοποίησης, γαλβανιζέ ανεξαρτήτου
χρώµατος.
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Midi
Rack)

Εργασία συναρµολόγησης, εγκατάστασης και πλήρους
λειτουργίας του αποθηκευτικού συστήµατος σε θέση που
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία (περιοχή
Κωνσταντινοπολίτικα - Πυλαίας) µε βάση τα ενδεικτικά
συνηµµένα σχέδια. Περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα
µικροϋλικά σύνδεσης, στήριξης και τα µέσα µεταφοράς, το
ειδικευµένο και µη προσωπικό για την πλήρη και ασφαλή
εγκατάσταση των συστηµάτων.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Dexion)

Εργασία συναρµολόγησης, εγκατάστασης και πλήρους
λειτουργίας του αποθηκευτικού συστήµατος σε θέση που
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία (περιοχή
Κωνσταντινουπόλεως) µε βάση τα ενδεικτικά συνηµµένα
σχέδια. Περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά
σύνδεσης, στήριξης και τα µέσα µεταφοράς, το ειδικευµένο
και µη προσωπικό για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση
των συστηµάτων.

Θεσσαλονίκη ……./…../2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Νάνος Αργύριος

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ

Αθαν. Σιώζος
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Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κων. Μπελιµπασάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

45.000,00 € (µε Φ.Π.Α)

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Αρ. Μελέτης: 23/30-8-2013

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

∆ΑΠΑΝΗ (€)

1

Αποθηκευτικό σύστηµα ραφοπάταρου,
το οποίο απαρτίζεται από ράφια τύπου
Midi Rack (ηµιβαρέως), µε ένα επίπεδο
(πατάρι). Το σύτηµα απαριθµεί 108
κύρια φατνώµατα (ενδεικτική ποσότητα)
καθώς και 10 βοηθητικά. Τα ράφια του
αποθηκευτικού συστήµατος,
αποτελούνται από τα παρακάτω υλικά:
Α) Μεταλλικά πλαίσια ενδεικτικών
διαστάσεων 0,80µ βάθους και 4,80µ
ύψους, 0,60µ βάθους και 4,80µ ύψους,
0,80µ βάθους και 2,62µ ύψους, 0,60µ
βάθους και 2,62µ ύψους καθώς και
0,80µ βάθους και 3,50µ ύψους
συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 145
τµχ., τα οποία και θα συνοδεύονται από
τα αντίστοιχα πλαστικά πέλµατα.
Β) Μεταλλικές δοκίδες ενδεικτικών
διαστάσεων, µήκους 2,20µ, 2,70µ,
1,83µ, και 1,51µ, ενδεικτικής ποσότητας
1712 τµχ. οι οποίες θα συνοδεύονται
από µεταλλικά ή MDF ράφια τα οποία
θα εφαρµόσουν πάνω σε αυτές µε
σκοπό να διαµορφώσουν επίπεδα.

τεµ

1

32.500,00

32.500,00
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Γ) Μεταλλικό ή MDF πλέγµα, το οποίο
θα αποτελέσει το επίπεδο του
παταριού, ενδεικτικής διάστασης 218
m2.
∆) Μία µεταλλική σκάλα ενδεικτικών
διαστάσεων 4,40µ µήκους, 1,60µ
πλάτους και 2,40µ ύψους, η οποία θα
παρέχει την πρόβαση στο πατάρι του
αποθηκευτικού συστήµατος.
Ε) Μια κινητή σκάλα ενδεικτικών
διαστάσεων 2,50µ µήκους, 0,80µ
πλάτους και 2,00µ ύψους, η οποία θα
παρέχει την πρόβαση στα υψηλά
επίπεδα των βοηθητικών φατνωµάτων
του αποθηκευτικού συστήµατος.
ΣΤ) Λοιπά υλικά τα οποία θα
χρησιµοποιηθούν στην συναρµολόγηση
του αποθηκευτικού συστήµατος.
Όλα τα υλικά θα πληρούν τις
εγκεκριµµένες συνηµµένες
προδιαγραφές.

Αποθηκευτικό σύστηµα αρχειοθέτησης,
που θα αποτελείται από ράφια τύπου
Dexion (ελαφρού φορτίου). Το σύστηµα
απαριθµεί 20 κύρια φατνώµατα
(ενδεικτική ποσότητα). Τα ράφια του
αποθηκευτικού συτήµατος
αποτελούνται από τα παρακάτω υλικά:

Α) Μεταλλικές γωνίες ενδεικτικών
διαστάσεων 2,73µ ύψους, συνολικής
ενδεικτικής ποσότητας 80 τµχ., οι
οποίες και θα συνοδεύονται από τα
αντίστοιχα πλαστικά πέλµατα.
Β) Μεταλλικά ράφια ενδεικτικών
διαστάσεων, µήκους 1,22µ, 0,72µ, και
0,92µ και βάθους 0,38µ, ενδεικτικής
ποσότητας 140 τµχ.
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2

Εργασία συναρµολόγησης,
εγκατάστασης και πλήρους λειτουργίας
του αποθηκευτικού συστήµατος σε θέση
που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία
(περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα Πυλαίας καθώς και περιοχή
Κωνσταντινουπόλεως).

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Νάνος Αργύριος

1

τεµ

4.085,00.

ΣΥΝΟΛΟ :

36.585,00

Στρογγυλοποίηση

0,37

ΦΠΑ 23% :

8.414,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

45.000,00

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ

Αθαν. Σιώζος
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4.085,00

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κων. Μπελιµπασάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

45.000,00 € (µε Φ.Π.Α)

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Αρ. Μελέτης: 23/30-8-2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αποθηκευτικό σύστηµα ραφοπάταρου,
το οποίο απαρτίζεται από ράφια τύπου
Midi Rack (ηµιβαρέως), µε ένα επίπεδο
(πατάρι). Το σύτηµα απαριθµεί 108
κύρια φατνώµατα (ενδεικτική ποσότητα)
καθώς και 10 βοηθητικά. Τα ράφια του
αποθηκευτικού συστήµατος,
αποτελούνται από τα παρακάτω υλικά:
Α) Μεταλλικά πλαίσια ενδεικτικών
διαστάσεων 0,80µ βάθους και 4,80µ
ύψους, 0,60µ βάθους και 4,80µ ύψους,
0,80µ βάθους και 2,62µ ύψους, 0,60µ
βάθους και 2,62µ ύψους καθώς και
0,80µ βάθους και 3,50µ ύψους
συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 145
τµχ., τα οποία και θα συνοδεύονται από
τα αντίστοιχα πλαστικά πέλµατα.
Β) Μεταλλικές δοκίδες ενδεικτικών
διαστάσεων, µήκους 2,20µ, 2,70µ,
1,83µ, και 1,51µ, ενδεικτικής ποσότητας
1712 τµχ. οι οποίες θα συνοδεύονται
από µεταλλικά ή MDF ράφια τα οποία
θα εφαρµόσουν πάνω σε αυτές µε
σκοπό να διαµορφώσουν επίπεδα.

τεµ

1
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€)

∆ΑΠΑΝΗ (€)

Γ) Μεταλλικό ή MDF πλέγµα, το οποίο
θα αποτελέσει το επίπεδο του
παταριού, ενδεικτικής διάστασης 218
m2.
∆) Μία µεταλλική σκάλα ενδεικτικών
διαστάσεων 4,40µ µήκους, 1,60µ
πλάτους και 2,40µ ύψους, η οποία θα
παρέχει την πρόβαση στο πατάρι του
αποθηκευτικού συστήµατος.
Ε) Μια κινητή σκάλα ενδεικτικών
διαστάσεων 2,50µ µήκους, 0,80µ
πλάτους και 2,00µ ύψους, η οποία θα
παρέχει την πρόβαση στα υψηλά
επίπεδα των βοηθητικών φατνωµάτων
του αποθηκευτικού συστήµατος.
ΣΤ) Λοιπά υλικά τα οποία θα
χρησιµοποιηθούν στην συναρµολόγηση
του αποθηκευτικού συστήµατος.
Όλα τα υλικά θα πληρούν τις
εγκεκριµµένες συνηµµένες
προδιαγραφές.

Αποθηκευτικό σύστηµα αρχειοθέτησης,
που θα αποτελείται από ράφια τύπου
Dexion (ελαφρού φορτίου). Το σύστηµα
απαριθµεί 20 κύρια φατνώµατα
(ενδεικτική ποσότητα). Τα ράφια του
αποθηκευτικού συτήµατος
αποτελούνται από τα παρακάτω υλικά:

Α) Μεταλλικές γωνίες ενδεικτικών
διαστάσεων 2,73µ ύψους, συνολικής
ενδεικτικής ποσότητας 80 τµχ., οι
οποίες και θα συνοδεύονται από τα
αντίστοιχα πλαστικά πέλµατα.
Β) Μεταλλικά ράφια ενδεικτικών
διαστάσεων, µήκους 1,22µ, 0,72µ, και
0,92µ και βάθους 0,38µ, ενδεικτικής
ποσότητας 140 τµχ.
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2

Εργασία συναρµολόγησης,
εγκατάστασης και πλήρους λειτουργίας
του αποθηκευτικού συστήµατος σε θέση
που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία
(περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα Πυλαίας καθώς και περιοχή
Κωνσταντινουπόλεως).

1

τεµ

ΣΥΝΟΛΟ :

Στρογγυλοποίηση

ΦΠΑ 23% :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

Ολογράφως: Ευρώ ……………………………………………………………………………………………………

Θεσσαλονίκη …./…2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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