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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Κ.Α.
ΣΥΝΤΑΞΑΣ:
Τρόπος ανάθεσης:

Προμήθεια εργασιακών καθισμάτων
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Φρανσουά Ντοφέν
Απ’ ευθείας Ανάθεση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 6.600,00€
+ ΦΠΑ 24%
Συνολική δαπάνη : 8.184,00€

10/03/2021

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τμήμα προμηθειών & Διαχείρισης Αποθηκών
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12021059
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια εργασιακών καθισμάτων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια εργασιακών καθισμάτων, στα
πλαίσια εργασιακών αναγκών των υπαλλήλων του Δήμου.
O προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 8.184,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προέρχεται από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει το ΚΑ
10.7133.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
Τα καθίσματα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις μιας πολύωρης
απασχόλησης στον εργασιακό χώρο, προσφέροντας παράλληλα επαγγελματική και
καλαίσθητη εικόνα.
Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά.
Ο προμηθευτής με τη κατάθεση της προσφοράς του, δεσμεύεται με εγγύηση καλής
λειτουργίας τουλάχιστον για έξι (6) έτη στους μηχανισμούς.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
α/α

1.

ΕΙΔΟΣ
Κάθισμα γραφείου περιστρεφόμενο
(εργασίας) χρώμα μαύρο, σύμφωνα
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές
(πίνακας 1)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

Τμχ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ

60

110,00€

6.600,00€

(€)

(CPV 39111000-3)
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

6.600,00€
1.584,00€
8.184,00€

Πίνακας 1. Τεχνικές προδιαγραφές εργασιακού καθίσματος γραφείου
Κέλυφος

Ενισχυμένο ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο μαύρου χρώματος στην έδρα
και στην πλάτη

Μηχανισμός

Ανάκλιση της πλάτης με σταθεροποίηση σε οποιαδήποτε θέση με λεβιέ και
ρύθμιση ύψους της πλάτης με μοχλό σε οποιαδήποτε θέση. Ρύθμιση του
ύψους του καθίσματος με αμορτισέρ αερίου (διαδρομής 100mm / εκτόνωσης
5.000Ν / UNI9084)

Βάση

Περιστρεφόμενη 5 ακτίνων από πολυαμίδιο με ενίσχυση υάλου,
πιστοποιημένη κατά ANSI-BIFMA. Περιλαμβάνει διπλούς τροχούς Φ60
περιστρεφόμενους κατά 360 μοίρες με πιστοποίηση ΕΝ12527.

Υποβραχιόνια

Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με κουμπί, χρώματος μαύρου, σχήματος Τ,
κατασκευασμένα από ενισχυμένο πολυαμίδιο

Επένδυση

Επένδυση έδρας και πλάτης με ύφασμα χρώματος μαύρου (100%
ανακυκλώσιμο βραδυφλεγές πολυέστερ βάρους 310mg/m2 / 100.000 κύκλων
τριβής Martindale / Αντοχή στο φώς:6). Εσωτερική επένδυση με αφρό
σταδιακής παραμόρφωσης / διαβαθμισμένης πυκνότητας 2 σταδίων

Διαστάσεις (mm):

Ολικό ύψος: 960 - 1060
Ολικό πλάτος: 640 / 700 πλάτος 5ακτινης βάσης
Ολικό βάθος: 430 / 700 βάθος 5ακτινης βάσης
Ύψος / πλάτος / βάθος έδρας: 410 - 510 / 500 / 460
Ύψος / πλάτος πλάτης: 500 / 420

Βάρος καθήμενου:

έως 125kg

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια καθισμάτων εργασίας για τις
εργασιακές ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου. Όπου στην παρούσα αναγράφεται
“ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ”, νοείται ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, όπου “ΑΝΑΔΟΧΟΣ”, αυτός που θα
ανακηρυχθεί προμηθευτής των υλικών της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις :
α. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
β. Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)
γ. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4497/17,
ε. του Ν. 4605/2019
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

ΆΡΘΡΟ 3 - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το Άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της
προμήθειας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/8-8-2016.
Δεκτές προσφορές θα γίνονται για το σύνολο των ειδών και τα είδη θα παραδοθούν
συνολικά μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στις Υπηρεσίες του Δήμου. Τα υλικά που θα
παραδοθούν, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων
τεχνικών προδιαγραφών.
Μέσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των προς
προμήθεια ειδών, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Η παράδοση τους θα γίνει σε
κτίρια εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Τα τεύχη που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας, είναι κατά σειρά ισχύος τα
κατωτέρω:
1. Ο Προϋπολογισμός
2. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Η Τεχνική Έκθεση / Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου
ΆΡΘΡΟ 4- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και με την
προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 200 παρ. 4 & 6 του
Ν.4412/2016.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή, την έκδοση
και κατάθεση τιμολογίου στο τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου και την κατάθεση
πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.
ΆΡΘΡΟ 5 - ΣΥΜΒΑΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ
Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201
έως 205 του Ν 4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 6-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η παράδοση, η παραλαβή, οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, ο ποιοτικός έλεγχος και οι
λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 216
έως 220 του Ν 4412/2016.
Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, σε
σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος (δημοτικό κτήριο). Η διάρκεια εκτελέσεως της
προμήθειας όπως περιγράφεται στην παρούσα μελέτη, σε κάθε περίπτωση ορίζεται σε
δύο (2) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση
θα συνταχθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201 έως 205
του Ν 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 7- ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Τα υπηρεσιακά όργανα και οι επιτροπές για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών,
των αιτήσεων συμμετοχής, την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την
διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, την γνωμοδότηση για το κάθε θέμα
που ανακύπτει από την σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, την παρακολούθηση
της σύμβασης- ανάθεσης και την παραλαβή των υπηρεσιών συγκροτούνται και λειτουργούν
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221του Ν 4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 8 –ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης εφόσον η σύμβαση είναι αξίας ίσης ή κατώτερης από
το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
ΆΡΘΡΟ 9 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, η
διαφορά θα βαρύνει το Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 10- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΄Η ΜΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Υλικά που απορρίπτονται, μη αρίστης ποιότητας ή μη σύμφωνα προς τη Συγγραφή
Υποχρεώσεων , Προδιαγραφές κ.λπ., πρέπει να απομακρύνονται μέσα σε 24 ώρες από τη
σχετική εντολή .
ΑΡΘΡΟ 11-ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε
ζημιά που προκαλείται από τον προμηθευτή, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.
ΑΡΘΡΟ 12- ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των υλικών μεταφορικά μέσα, ο έλεγχος των υλικών σε
όλη τη διάρκεια της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την
μεταφορά των υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 13- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή θα είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλο
το χρονικό διάστημα της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπ’ όψη οι προσφορές που έχουν
κατατεθεί για το σύνολο των ειδών της παρούσας μελέτης και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς
όρους της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 15 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται όπως επίσης και προσφορές με ασαφή ή ελλιπή
τεχνικά στοιχεία.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές
διευκρινίσεις των προσφερόμενων ειδών και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 (όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) ως δικαιολογητικά για την
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, ο υποψήφιος ανάδοχος θα
προσκομίσει (σε ισχύ) με την προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού:

α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει:
«Δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από
τους ακόλουθους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του Ν.4412/2016, ούτε έχει
εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος προσώπου, το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.»
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Ο συντάξας,

Θεωρήθηκε
Χολαργός, 10/03/2021
Προϊσταμένη

Φρανσουά Ντοφέν

Μαρία Σταματάκη

