Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ ΑΔ ΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ ΑΔ Α Σ
AY T . T M H M AΚ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ ΑΣ Ι ΑΣ ,
Π ΑΙ Δ Ε Ι ΑΣ Κ ΑΙ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ ΜΟ Υ
ΧΡΗΣΗ : 2018
ΑΡ Ι Θ Μ . Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ : 6

ΜΕΛΕΤΗ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο ΓΙ Σ ΜΟ Σ Δ ΑΠ ΑΝ Η Σ
24.499,92€
Μ Ε ΦΠ Α 2 4 %

1

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Προϋπ 24.499,92 €
( με Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση 2018

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για
τις ανάγκες του δημοτικού σταδίου Δήμου Λευκάδας και πιο συγκεκριμένα:
-ενός (01) προπονητικού στρώματος άλματος εις ύψος, ενός (01) προπονητικού
στρώματος άλματος επί κοντώ και ενός σετ τηλεσκοπικών ορθοστατών άλματος επί
κοντώ για την σωστή και οργανωμένη επιστημονικά και με σύγχρονα μέσα
προπόνηση του αγωνιστικού αθλητισμού αλλά και γενικότερα της άθλησης των
πολιτών
Όλα τα είδη θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, κατασκευασμένα
από πρωτογενή υλικά άριστης ποιότητας χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα, θα
διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς
προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής.
Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να έχουν πλήρη σήμανση που να δείχνει τον
κατασκευαστή, τις διαστάσεις όπου απαιτούνται, καθώς και σήμανση που να δείχνει
ότι τα χαρακτηριστικά τους πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία και να
είναι εφοδιασμένα με τα ανάλογα πιστοποιητικά σήμανσης καταλληλότητας, ενώ σε
περίπτωση που η σήμανση δεν αναγράφεται επί του σώματος του προμηθευόμενου
αθλητικού εξοπλισμού να αποδεικνύεται η ταυτοποίησή τους με αντίστοιχα
συνοδευτικά έντυπα στην ελληνική γλώσσα. Επίσης να συνοδεύονται από εγγύηση
καλής ποιότητας.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο σύνολο του υπό προμήθεια
αθλητικού εξοπλισμού.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή του υπό
προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, σχέδια, φωτογραφίες, όπως και κάθε άλλο
στοιχείο που μπορεί να υποβοηθήσει την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των
προσφορών.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε 24.499,92 € με το Φ.Π.Α., θα
βαρύνει τον Κ.Α. 30-7135.011 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου
Λευκάδας και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 30/10/2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
ΛΕΥΚΑΔΑ 30/10/2018

Δήμητρα Ροντογιάννη
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Νικολέτα Κονιδάρη
ΠΕ Διοικητικού

2

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Προϋπ 24.499,92 €
( με Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση 2018

α/α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ

1

2

3

Προμήθεια
Προπονητικό στρώμα ύψους με
κάλυμμα PVC, διαστάσεων
500χ300χ50cm, με ενσωματωμένο
antispike, πλήρους κάλυψης από pvc,
με εσωτερικό γέμισμα από αφρώδη
στοιχεία βάρους 18 kg/m3, με
επιπλέον κάλυμμα βροχής από
ισχυρό πολυεστέρα βινυλίου
προπονητικό στρώμα άλματος επί
κοντώ με κάλυμμα PVC, διαστάσεων
700χ500χ80cm,
διαθέτει
ενσωματωμένο antispike, με πλήρη
κάλυψη από pvc και εσωτερικό
γέμισμα από αφρώδη στοιχεία
βάρους 18 kg/m3, με επιπλέον
κάλυμμα βροχής από ισχυρό
πολυεστέρα βινυλίου
τηλεσκοπικοί ορθοστάτες άλματος
επί κοντώ, κατασκευασμένοι από
ειδικά σχεδιασμένο προφίλ
ανοδιωμένου αλουμινίου, με
μεταλλική θερμογαλβανισμένη βάση
με ρόδες για εύκολη μετακίνηση, θα
φέρουν δύο θέσεις στήριξης πήχη
και ευανάγνωστη μετρητική ταινία,
εύκολη μετακίνηση από 0 έως 80cm,
με σύστημα ρύθμισης από 240 έως
630cm.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 30/10/2018

Η Προϊσταμένη
Δήμητρα Ροντογιάννη
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Μονάδα Ποσότητ
μέτρησης
α

Τιμή
Μονάδας
χωρίς
Φ.Π.Α.

Δαπάνη

Τεμαχ.

1

4.520,00 €

4.520,00 €

Τεμαχ.

1

11.210,00 €

11.210,00 €

σετ

1

4.028,00 €

4.028,00 €

Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24 %

19.758€
4.741,92€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)

24.499,92 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 30/10/2018
Νικολέτα Κονιδάρη
ΠΕ Διοικητικού
3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προϋπ 24.499,92 €
Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

( με Φ.Π.Α.24 %)

Χρήση 2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να τηρούν τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές και
Όρους:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αρίστης ποιότητας,
σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
2. Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών του κατασκευαστή, μαζί με την
τεχνική προσφορά του, που να αναφέρονται οι ιδιότητες των προσφερομένων
ειδών.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει έντυπα στην ελληνική γλώσσα,
σχέδια, φωτογραφίες, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να υποβοηθήσει
την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την ταυτοποίηση των
υπό προμήθεια ειδών.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωσή του ότι τα είδη που θα
παραδώσει είναι καινούρια και στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
5. Η συνολική ποσότητα κάθε είδους δεν είναι απαραίτητο να είναι του ίδιου
κατασκευαστικού οίκου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Το προπονητικό στρώμα άλματος εις ύψος: θα διαθέτει κάλυμμα PVC,
διαστάσεων 500χ300χ50cm, με ενσωματωμένο στρωματίδιο antispike που
επιτρέπει την ιδανική συμπίεση κατά τη διάρκεια της πτώσης και την
αποδέσμευση κατάλληλων ποσοτήτων αέρος. Θα καλύπτεται πλήρως από
pvc, το εσωτερικό του γέμισμα θα είναι από αφρώδη στοιχεία βάρους 18
kg/m3. Θα διαθέτει επιπλέον κάλυμμα καιρικών συνθηκών (κάλυμμα βροχής)
που κατασκευάζεται από ισχυρό πολυεστέρα βινυλίου για υψηλή αντοχή,
αντίσταση κατά της υγρασίας και των καιρικών συνθηκών, να είναι
ανεξίτηλο, να μην παραμορφώνεται και να συντηρεί την ποιότητα του
αφρώδους υλικού. Θα πληροί όλες τις απαιτήσεις και τα στάνταρντς της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF) που θα αποδεικνύονται με ανάλογα
έγγραφα.
2. Το προπονητικό στρώμα άλματος επί κοντώ: θα διαθέτει κάλυμμα PVC,
διαστάσεων 700χ500χ80cm και θα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς της
IAAF,θα διαθέτει ενσωματωμένο στρωματίδιο antispike που επιτρέπει την
ιδανική συμπίεση κατά τη διάρκεια της πτώσης και την αποδέσμευση
4

κατάλληλων ποσοτήτων αέρος , θα καλύπτεται πλήρως από pvc και το
εσωτερικό γέμισμα θα είναι από αφρώδη στοιχεία βάρους 18 kg/m3. Θα
διαθέτει επιπλέον καιρικών συνθηκών (κάλυμμα βροχής)κατασκευασμένο
από ισχυρό πολυεστέρα βινυλίου για υψηλή αντοχή, αντίσταση κατά της
υγρασίας και των καιρικών συνθηκών, να είναι ανεξίτηλο, να μην
παραμορφώνεται και να συντηρεί την ποιότητα του αφρώδους υλικού. Θα
πληροί όλες τις απαιτήσεις και τα στάνταρντς της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Στίβου (IAAF) που θα αποδεικνύονται με ανάλογα έγγραφα.
3. Σετ τηλεσκοπικοί ορθοστάτες άλματος επί κοντώ: θα είναι κατασκευασμένοι
από ειδικά σχεδιασμένο προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου, θα διαθέτουν
μεταλλική θερμογαλβανισμένη βάση με ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Το
τηλεσκοπικό σύστημα θα φέρει δύο θέσεις στήριξης πήχη και ευανάγνωστη
μετρητική ταινία. Θα πρέπει να διασφαλίζεται εύκολη μετακίνηση από 0 έως
80cm, διαθέτει σύστημα ρύθμισης από 240 έως 630cm. Θα είναι σύμφωνα με
τους κανονισμούς τις ΙΑΑF.
4. Τα υπό προμήθεια είδη θα πιστοποιούνται από τεχνικά φυλλάδια (prospectus)
της κατασκευάστριας εταιρείας στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη
μετάφραση.
5. Θα φέρουν ευρωπαϊκή πιστοποίηση ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης.
6. Θα παρέχεται εγγύηση καλής ποιότητας.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 30/10/2018
Η Προϊσταμένη

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 30/10/2018

Δήμητρα Ροντογιάννη
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Νικολέτα Κονιδάρη
ΠΕ Διοικητικού

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Προϋπ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Πηγή
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Χρήση
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
( με Φ.Π.Α.24 %)
24.499,92 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή αναφέρεται στην προμήθεια ενός προπονητικού στρώματος
ύψους, ενός προπονητικού στρώματος άλματος επί κοντώ και ενός σετ τηλεσκοπικών
ορθοστατών άλματος επί κοντώ προκειμένου να τοποθετηθούν στο δημοτικό στάδιο
της πόλης της Λευκάδας , στο πλαίσιο ενίσχυσης των υποδομών στίβου για την
σωστή και οργανωμένη επιστημονικά και με σύγχρονα μέσα προπόνηση του
αγωνιστικού αθλητισμού αλλά και γενικότερα της άθλησης των πολιτών.
Όλα τα προς προμήθεια είδη και οι ποσότητές τους φαίνονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της μελέτης. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό Δήμου Λευκάδας
οικονομικού έτους 2018.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN, οι
αντίστοιχες ΕΛΟΤ, οι διεθνείς ISO, και της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:
α) Του Νόμου 4412/2016
β) Το Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο << Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων>>.
γ) Το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α΄/ 7-6-2010 << Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>>
δ) Το Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α΄/ 13-7-2010 <<Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο << Πρόγραμμα διαύγεια >> και άλλες
διατάξεις.
ε) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013) Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα
καθορίσει με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή –σύμφωνα με τις σχετικές για το
σκοπό αυτό νομοθετικές διατάξεις όπως ισχύουν. Η τελική επιλογή θα γίνει με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάση τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια και
τις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια
επιτροπή.
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Άρθρο 4ο : Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος
και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
105 του Ν. 4412/2016 υποχρεούται να προσέλθει στον Δήμο σε διάστημα 20 ημερών
οπό την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 5ο:Ανάδοχος-Προμηθευτής
Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο
σύνολο της προμήθειας εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι εντός των τεχνικών
προδιαγραφών της μελέτης.
Άρθρο 6ο : Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος
αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της
σύμβασης .
Άρθρο 7ο : Εγγύηση καλής εκτελέσεως
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, καθορίζεται σε 5% επί του ποσού της συνολικής συμβατικής αξίας της
προμήθειας χωρίς ΦΠΑ ή αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη. Παρέχεται δε με
εγγυητική επιστολή, η οποία επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την
οριστική παραλαβή.
Άρθρο 8ο : Χρόνος διάρκειας της προμήθειας
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών
ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα είδη θα
παραδοθούν εξ ολοκλήρου στο Δήμο.
Άρθρο 9ο :Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις
του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του Ν.
4412/2016..
Άρθρο 10ο :Πλημμελής κατασκευή
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των προμηθευόμενου αθλητικού εξοπλισμού δεν
είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο
ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη. κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη
και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Δηλαδή όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης
διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού, λοιπές κρατήσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή
στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή
και καμιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόμενη απόφαση του
προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω
δαπάνες.
Άρθρο 12ο : Παραλαβή Υλικών-Πληρωμή
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Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση
χρόνο.
Η πληρωμή θα γίνει με την παράδοση των ειδών, με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά
από την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με τις διαδικασίες που
διέπουν τη λειτουργία του οικείου ΟΤΑ.
Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 13ο : Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία
προσφοράς.
Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τον κατάλογο της εταιρείας τους και τους τύπους
των προσφερόμενων ειδών, χωρίς σε αυτούς να αναφέρεται οποιοδήποτε οικονομικό
στοιχείο. Θα αναφέρεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των προτεινόμενων
ειδών. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στις προσφορές τους κατάλογοprospectus του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου στη χώρα στην
ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Τα κατατιθέμενα
prospectus, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που
αναφέρονται στις προσφορές Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται οπό πλήρη τεχνική
περιγραφή και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική περιγραφή.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 30/10/2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
ΛΕΥΚΑΔΑ 30/10/2018
Δήμητρα Ροντογιάννη
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Νικολέτα Κονιδάρη
ΠΕ Διοικητικού
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