ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,Α.Ε. ΟΤΑ
ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ 18757

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 7/11/2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια μουσικών οργάνων και
αναλώσιμων εξαρτημάτων καθώς και την επισκευή και συντήρηση των υπαρχόντων
οργάνων για τις ανάγκες και την καλή λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων του
Δήμου. Ορισμένα από τα μουσικά όργανα που διαθέτουν τα πολιτιστικά κέντρα του
Δήμου χρήζουν συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση λόγω παλαιότητας. Επίσης
υπάρχει η ανάγκη προμήθειας μουσικών οργάνων και συγκεκριμένα βιολιά,
μπουζούκια, μεταλλόφωνο για το λόγο ότι τα πολιτιστικά κέντρα δε διαθέτουν
αυτά τα μουσικά όργανα για εκπαιδευτική χρήση, επομένως οι μαθητές πρέπει να
αγοράσουν το αντίστοιχο μουσικό όργανο από το δεύτερο κιόλας μάθημα.
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.685,40 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΕΙΔΟΣ
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΑ DRUMSET
MONITOR
PEDALS DOUBLE BASS DRUM
PD-4 BASS DRUM PEDAL
GIBRALTAR 5608 ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΤΡΑΜΣ
GIBRLTAR 4709 ΒΑΣΗ ΠΙΑΤΙΝΙΟΥ
ISTANBUL ARTR20 ΠΙΑΤΙΝΙ RIDE 20’
ART20
VIC FIRTH ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ (1412-13-16-22)
DADDARIO HQ 22’’ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΙΑΤΙΝΙΟΥ
SOLIST ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
29.01.G/P
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
ΒΙΟΛΙ
ΧΟΡΔΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΧΟΡΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΑΝΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ 25 ΝΟΤΕΣ/ANGEL AX25N3

ΤΕΜΑΧΙΑ
2
1
2
2
3
2
2
1
1
5
2
1
10 ΣΕΤ
6 ΣΕΤ
7
8
7
6

19. ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΜΠΡΑΣΕΛΕ / 5
ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ
20. ΚΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΔΑΦΝΗ 20ΕΚ.
21. ΤΑΜΠΟΥΡΙΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΚΟΠΑΝΑΚΙ
22. ΜΑΡΑΚΕΣ-ΖΕΥΓΟΣ
23. SHAKER ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΑΥΓΟΥ
24. ΦΟΡΗΤΟ HI-FI AKAI APRC-106 ΜΕ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ SD ΚΑΙ USB
25. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

9
9
9
9
20
6

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DRUMSET
Τύπου Roland TD-11K Σετ Ηλεκτρονικά Drums Με Βάση
ΜΕΓΕΘΟΣ & ΒΑΡΟΣ:
Μήκος 1200 mm / 47-1/4 inches
Πλάτος 1100 mm / 43-5/16 inches
Ύψος 1250 mm / 49-1/4 inches
Βάρος 21,50 kg / 48 lbs. 9 oz
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Drum Sound Module TD-11 x 1
V-Pad (Snare) PDX-8 x 1
Pad (Tom1, Tom2, Tom3) PD-8A x 3
Cymbal Pad CY-8 x 2
Cymbal Pad CY-5 x 1
Kick Pad KD-9 x 1
Hi-Hat Controller FD-8 x 1
Drum Stand MDS-4V x 1
Ο εγκέφαλος να διαθέτει επαρκή μνήμη και οθόνη για τη διαχείριση των ήχων και των
πολλαπλών λειτουργιών σετ. Η επιφάνεια των ηλεκτρονικών τυμπάνων/πιατινιών να είναι
καλυμμένη από λάστιχο, καουτσούκ για φιλική χρήση. Κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση.
ΙΜΗ ΑΝΑ ΣΕΤ (με ΦΠΑ): 1.000,00€

2.

MONITOR

Τύπου Alpha audio monitor 1002 με Βάρος 13 kg και σύστημα τοποθέτησης σε κανονική 35mm
βάση ηχείου.
2-way ενεργό μεγάφωνο με πλαστική καμπίνα
Η κεκλιμένη πλευρά το καθιστά ιδανικό και για χρήση σαν floor monitor
Μεγάφωνο 10” με πλαίσιο αλουμινίου, tweeter
Bi-amping: για κάθε μεγάφωνο διαφορετικός ενισχυτής
Power: 200+50 Watt
Control: EQ τριών περιοχών, volume, gain
Διακόπτες: on/off με LED, mic/line

Είσοδος και έξοδος XLR
2 προστατευτικά συστήματα κατά της υπερφόρτωσης με LED
Sound angle: 90°x60°
Απόκριση συχνότητας: (-10dB): 50Hz-20kHz
Max. : 115 Db
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 179,00€

3.

PEDALS

Τύπου Double bass drum pedal (ένα για κάθε σετ).
Δύο ανεξάρτητα μεταλλικά πετάλι συνδεόμενα μεταξύ τους με ντίζα για την επίτευξη
πολλαπλών χτυπημάτων στην κάσσα (BD) του ηλεκτρονικού σετ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 150,00€

4.

PEDALS

Τύπου PD-4 Bass Drum Pedal (ένα για κάθε σετ)
Μονό μεταλλικό πετάλι για προσαρμογή στο ηλεκτρικό σετ.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 44,00€

5.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΤΡΑΜΣ

Κάθισμα για ντραμς τύπου GIBRALTAR 5608
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 65,00€

6.

ΒΑΣΗ ΠΙΑΤΙΝΙΟΥ

Βάση πιατινιού τύπου GIBRALTAR 4709
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 60,00€

7. ΠΙΑΤΙΝΙ
Πιατίνι τύπου Istanbul artr20 ride 20’ art20
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 100,00€

8.

ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σετ λάστιχα μελέτης τύπου VIC FIRTH (14-12-13-16-22)
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 104,00€

9.

ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΑΤΙΝΙΟΥ

Λάστιχο μελέτης πιατινιού τύπου Daddario HQ 22’’
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 15,00€

10. ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
Solist κλειδιά κλασσικής κιθάρας 29.01.G/P
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 5,00€

11. ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
Μπουζούκι τετράχορδο solist K-1.8 ΠΚ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 250,00€

12. ΒΙΟΛΙ
Τύπου STENDOR 2/4 product code
Το πάνω καπάκι του βιολιού να είναι κατασκευασμένο από έλατο, το κάτω καπάκι από
σφένδαμο, η ταστιέρα, τα κλειδιά και το υποσιάγωνο να είναι κατασκευασμένα από σκληρή
ξυλεία (hardwood) και να διαθέτει καβαλάρη, χορδοστάτη με μικροκούρδισμα (τέσσερα fine
tuners), υποσιάγωνο και τοποθετημένες χορδές με πυρήνα από χάλυβα (steel-core) μεσαίας
τάσης (medium tension). Το βιολί πρέπει να συνοδεύεται από: α) δοξάρι κατασκευασμένο από
ξύλο και τρίχα αλόγου, β) ρετσίνι για δοξάρι βιολιού (Light Rosin) από φυσικά συστατικά, γ)
σκληρή θήκη-βαλίτσα και δ) υποσιάγωνο.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 130,00€

13. ΧΟΡΔΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
Σετ χορδές κλασικής κιθάρας Τύπου Daddario EJ31 σκληρής τάσης (hard tension), που να
παράγουν πλούσιο ήχο, να έχουν αυξημένη αντοχή και ισχυρή προβολή. Οι πρίμες χορδές να
είναι κατασκευασμένες από καθαρό νάιλον και να είναι κομμένες με Laser για συνεπή και
ακριβή τονισμό. Οι μπάσες χορδές να διαθέτουν πυρήνα από πολυίνες νάιλον τυλιγμένο με
επάργυρο χαλκό για ένα ηχόχρωμα συνεπές, ζεστό και προβεβλημένο, με τη μεγαλύτερη
δυνατή συνοχή και διάρκεια.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 10,20€

14. ΧΟΡΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
Σετ χορδές ηλεκτρικής κιθάρας Daddario ECG-25 επινικελωμένου χάλυβα, τυλιγμένου
σε εξαγωνικό σχήμα γύρω από ένα πυρήνα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε
άνθρακα, που να δίνει ως αποτέλεσμα ένα ήχο μακράς διαρκείας, διακριτικό και
λαμπερό, με εξαιρετικό ηχόχρωμα, ιδανικό για την ευρύτερη ποικιλία από μουσικά
στυλ. Το πάχος των χορδών πρέπει να είναι:12-16-24-32-42-52.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 18,40€

15.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΑΝΩΝ
Χόρδισμα και επισκευή 7 πιάνων που διαθέτουν τα πολιτιστικά κέντρα.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 62,00€

16.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Αναλόγια τύπου KINSMAN KSS-02 Music Stand , μεταλλικό πτυσσόμενο, «σπαστού» τύπου,
που να μπορεί να διπλωθεί. Το αναλόγιο να είναι σε χρώμα νικελίου ή μαύρο, με κάθετο
άξονα που να διαθέτει δύο σημεία ρύθμισης του ύψους του και τρία πόδια στήριξης στη
βάση του ,με διαστάσεις 48cm x 34cm ,να διαθέτει κλιψάκια στήριξης σελίδας.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 20,00€

17.

ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ
Υποπόδιο κιθάρας τύπου Jack and Danny FST-1 κατασκευασμένο από μέταλλο, με
επικάλυψη στον αναβολέα όπου πατάει το πόδι του μουσικού από καουτσούκ ή άλλο
ελαστικό υλικό ώστε να μην γλιστράει το πόδι του μουσικού και με λαστιχένια πέλματα στις
τέσσερις άκρες της βάσης του για καλή πρόσφυση στο πάτωμα και για την προστασία του
δαπέδου από γδαρσίματα. Το υποπόδιο πρέπει να στηρίζει σωστά το πόδι του μουσικού και
να έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους 4 θέσεων. Οι διαστάσεις του αναβολέα όπου πατάει
το πόδι του μουσικού να είναι περίπου 90mm x 250mm, το μέγιστο ρυθμιζόμενο ύψος να
είναι περίπου 220mm και το ελάχιστο ρυθμιζόμενο ύψος να είναι περίπου 20mm.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 8,00€

18.

ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ
Μεταλλόφωνο 25 νότες τύπου Angel AX-25N3
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 27,00€

19.

ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ
Κουδουνάκια μπρασελέ με 5 κουδουνάκια
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 7,00€

20.

ΚΛΑΒΕΣ
Κλάβες από δάφνη 20 εκ.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 7,00€

21.

ΤΑΜΠΟΥΡΙΝΟ
Ταμπουρίνο ξύλινο με κοπανάκι
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 7,00€

22.

ΜΑΡΑΚΕΣ
Ζεύγος μαράκες
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 7,00€

23.

SHAKER
Shaker πλαστικό σε σχήμα αυγού
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 3,00€

24.

Φορητό Hi-fi
Φορητό hi-fi τύπου Akai APRC-106 με υποδοχή για κάρτα SD και USB
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (με ΦΠΑ): 40,00€

25.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Συντήρηση μηχανημάτων ήχου και φωτισμού
ΤΙΜΗ: 1.000,00€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΜΧ ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
DRUMSET

2

2

Alpha audio monitor 2
1002
(για
ηλεκτρονικά
drumsets)
Double bass drum 2
peda
(για
ηλεκτρονικά
drumsets)
PD-4 Bass Drum 2
Pedal
(για
ηλεκτρονικά
drumsets)
3
GIBRALTAR 5608

3

4

5

1.000,00€

2.000,00€

179,00€

358,00€

150,00€

300,00€

44,00€

88,00€

65,00€

195,00€

2

60,00€

120,00€

2

100,00€

200,00€

1

104,00€

104,00€

1

15,00€

15,00€

5

9,00€

45,00€

2

250,00€

500,00€

1

130,00€

130,00€

10,20€

102,00€

Κάθισμα ντραμς
6
7

8

9

10

11

12
13

GIBRLTAR 4709
Βάση πιατινιού
ISTANBUL ARTR20
πιατίνι RIDE 20’
ART20
VIC FIRTH Σετ
Λάστιχα μελέτης
(14-12-13-16-22)
DADDARIO HQ
22’’ Λάστιχο
μελέτης πιατινιού
SOLIST κλειδιά
κλασσικής
κιθάρας
29.01.G/P
Μπουζούκι
τετράχορδο solist
K-1.8 ΠΚ
Βιολί STENDOR
2/4

D’addario
EJ31 10
Χορδές
Κλασικής
Κιθάρας.

14

18,40€

110,40€

15

D’addario ECG-25 6
Χορδές Ηλεκτρικής
Κιθάρας
Συντήρηση πιάνο
7

62,00€

434,00€

16

Αναλόγια

8

20,00€

160,00€

17

Υποπόδιο κιθάρας

7

8,00€

56,00€

18

Μεταλλόφωνο
25 νότες/Angel
AX-25N3
Κουδουνάκια
μπρασελέ/
5 κουδουνάκια
Κλάβες από δάφνη
20 εκ.
Ταμπουρίνο ξύλινο
με κοπανάκι
Μαράκες-ζεύγος

6

27,00€

162,00€

9

7,00€

63,00€

9

7,00€

63,00€

9

7,00€

63,00€

9

13,00€

117,00€

3,00€

60,00€

40,00€

240,00€

1000,00€

1000,00€

19

20
21
22
23
24

25

Shaker πλαστικού 20
σε σχήμα αυγού
Φορητό hi-fi Akai 6
APRC-106
με
υποδοχή για κάρτα
SD και USB
Συντήρηση
μηχανημάτων ήχου
και φωτισμού

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)

6.685,40€

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο :
Αντικείμενο συγγραφής
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά στους γενικούς
συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε
συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών και την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 2ο :
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση
σύμφωνα με τις διατάξεις:
•
•
•
•

•

Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου
328 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος που περιγράφονται στη
μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά ανά είδος.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
-Η τεχνική έκθεση
- Τεχνικές προδιαγραφές
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
-Η συγγραφή των υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τιμές Προσφορών
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την
παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για
τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση

για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας
παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα
μελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν
λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς
2. Τεχνική προσφορά
3. Οικονομική προσφορά
Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι
φυσικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα ,
πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί
νομίμως για το σκοπό αυτό .
ΑΡΘΡΟ 6ο
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται
να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη
της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας (ή έστω μια υπεύθυνη δήλωση με τα
απαραίτητα στοιχεία), έτσι ώστε να αποδεικνύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της

εταιρίας.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Σύμβαση
Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση.
Η εταιρεία προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε
διάστημα ημερών που θα αποφασίσει η εταιρεία και πάντως εντός των προθεσμιών που
ορίζει ο νόμος, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Επιτρέπεται
αυξομείωση ποσοτήτων αρκεί να μην υπερβαίνει το ποσό της συναφθείσας σύμβασης.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραγγελία και παραλαβή
ολόκληρων των ποσοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, κατά την κρίση
του, χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς την υποχρέωση αντικατάστασης τους, εφόσον οι
ανάγκες των υπηρεσιών μεταβληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο αφαιρώντας το αναλογούν
ποσό, καθώς και χωρίς καμία αύξηση της προσφερόμενης τιμής προϊόντων.
Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δύο
μερών.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την
υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το
στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους. Τα υλικά θα παραδοθούν µε φροντίδα,
παρουσία και έξοδα του προμηθευτή εντός των γραφείων της εταιρείας μας.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ποιότητα προϊόντων
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την
προμήθεια εάν τα προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
πρέπει.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Παραλαβή
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές,
η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την
αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Εκχώρηση
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
ΑΡΘΡΟ 12ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα αρμόδια Δικαστήρια Πειραιά.

