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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Καψάλης Γεώργιος
Τηλ: 2642360451
email : gkapsalis@1257.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑ: Ω62ΣΩΨΞ-ΧΙΕ

Αμφιλοχία 16/11/2020
Αριθμ. Πρωτ. 10963

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ : 311/2020
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης για "Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών
προστατευτικών πλαισίων (plexiglass) γραφείων υπαλλήλων Δήμου Αμφιλοχίας"
συνολικής αξίας #4.633,20 €#»
O Δήμαρχος Αμφιλοχίας
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων )
3. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 10-7135.006 "Προμήθεια εξοπλισμού
για την προστασία λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19"
4. Το πρωτογενές αίτημα ΔΥ - 12/11/2020 - 20REQ007634491 του τμήματος Έργων και Συντήρησης
Υποδομών με το οποίο αιτείται την υλοποίηση της δαπάνης (κατ εφαρμογή του Ν.4013/11 , της ΚΥΑ
Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016).
5. Το υπ. αριθμ. 10891 - 12/11/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη
6. Την υπ. αριθμ. Α-848 (ΑΔΑ:Ω7ΙΠΩΨΞ-ΗΙΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 4.633,20
ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της πίστωσης (ΑΔΑΜ 20REQ007651139).
7. Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ
1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης.
8. Την 39/2020 - 10/11/2020 μελέτη του Τμήματος Έργων & Συντήρησης Υποδομών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το σύνολο της με αριθμ. 39/2020 - 10/11/2020
μελέτης που συνέταξε το Τμήμα Έργων & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Αμφιλοχίας , για την
"Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών προστατευτικών πλαισίων
(plexiglass) γραφείων
υπαλλήλων Δήμου Αμφιλοχίας" συνολικού προϋπολογισμού #4.633,20 €#
Β. Την διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Ο Δήμαρχος

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: Ω62ΣΩΨΞ-ΧΙΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία
Πληροφ.: Πατρινούδη Θεοδώρα
Τηλ : 2642360425
Email: ty@1257.syzefxis.gov.gr

Αμφιλοχία, 10-11-2020

ΜΕΛΕΤΗ αριθμ.: 39/2020
Τίτλος: Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών προστατευτικών πλαισίων (plexiglass)
γραφείων υπαλλήλων Δήμου Αμφιλοχίας
K.A.: 10-7135.006 «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λήψη μέτρων προστασίας για την αποφυγή
διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19»
CPV: 39299200-6 «Γυαλί ασφαλείας»

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :
ΦΠΑ 17%

:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

3.960,00 €
673,20 €
4.633,20 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Περιεχόμενα:
1.
2.
3.
4.

Τεχνική Έκθεση
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΑΔΑ: Ω62ΣΩΨΞ-ΧΙΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αμφιλοχία, 10-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Τίτλος: Προμήθεια και τοποθέτηση
Ταχ. Δ/νση: Γ. Στράτου
διαχωριστικών προστατευτικών πλαισίων
T.K: 30500
(plexiglass) γραφείων υπαλλήλων
Πληρ: Πατρινούδη Θεοδώρα
Δήμου Αμφιλοχίας
Τηλ.: 2642360425
Email: ty@1257.syzefxis.gov.gr
Προϋπολογισμού: 4.633,20 €
CPV: 39299200-6
K.A.: 10-7135.006
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λόγω της ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της
διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 στους χώρους εργασίας, απαιτείται η προμήθεια διαχωριστικών –
προστατευτικών πλαισίων τα οποία θα τοποθετηθούν σε γραφεία υπηρεσιών του Δήμου όπου κατά κύριο
λόγο υπάρχει μεγαλύτερος συνωστισμός και φόρτο εξυπηρέτησης πολιτών.
Πρόκειται για την προμήθεια 2 τύπων plexiglass:
Α) Σαράντα πέντε (45) τεμάχια (εμπρόσθια) ορθογωνικού σχήματος διαστάσεων 100x75cm (π x υ) πάχους
3mm με μία θυρίδα (30 x 20 cm) κατά τη διάσταση των 100 cm, στο κάτω μέρος της κατασκευής.
Β) Τριάντα έξι (36) τεμάχια (πλαϊνά) ορθογωνικού σχήματος γενικών διαστάσεων 50x50 cm (π x υ) πάχους
3mm με μία θυρίδα (30 x 20 cm) κατά τη διάσταση των 50 cm, στο κάτω μέρος της κατασκευής
Η τοποθέτηση των Διαχωριστικών – Προστατευτικών plexiglass θα εκτελεστεί με σκοπό την πλήρη
περαιωμένη και ασφαλή κατασκευή και λειτουργία, σκοπό για τον οποίο προορίζονται .
Οποιοδήποτε κόστος αφορά στην μεταφορά βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17 % ανέρχεται στο ποσό των
4.633,20 €. Για την ανωτέρω εργασία έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό 2020 Κ.Α.: 107135.006 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λήψη μέτρων προστασίας για την αποφυγή

διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19». Οι τιμές ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο.

Συντάχθηκε
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος Τεχνικών Έργων
και Συντήρησης Υποδομών

ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΑΔΑ: Ω62ΣΩΨΞ-ΧΙΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αμφιλοχία, 10-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Τίτλος: Προμήθεια και τοποθέτηση
Ταχ. Δ/νση: Γ. Στράτου
διαχωριστικών προστατευτικών πλαισίων
T.K: 30500
(plexiglass) γραφείων υπαλλήλων
Πληρ: Πατρινούδη Θεοδώρα
Δήμου Αμφιλοχίας
Τηλ.: 2642360425
Email: ty@1257.syzefxis.gov.gr
Προϋπολογισμού: 4.633,20€
CPV: 39299200-6
K.A.: 10-7135.006

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ

1

2

Διάφανο plexiglass
προστατευτικό –
Διαχωριστικό διαστάσεων
(1,00 Χ 0,75)
Διάφανο plexiglass
προστατευτικό –
Διαχωριστικό διαστάσεων
(0,50 Χ 0,50)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

45

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
64,00 €

36

30,00 €

1.080,00 €

2.880,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

3.960,00 €

ΦΠΑ 17%

673,20 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

4.633,20 €

Η διαδικασία της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τ. Α’).

Συντάχθηκε
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος Τεχνικών Έργων
και Συντήρησης Υποδομών

ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΑΔΑ: Ω62ΣΩΨΞ-ΧΙΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αμφιλοχία, 10-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Τίτλος: Προμήθεια και τοποθέτηση
Ταχ. Δ/νση: Γ. Στράτου
διαχωριστικών προστατευτικών πλαισίων
T.K: 30500
(plexiglass) γραφείων υπαλλήλων
Πληρ: Πατρινούδη Θεοδώρα
Δήμου Αμφιλοχίας
Τηλ.: 2642360425
Email: ty@1257.syzefxis.gov.gr
CPV: 39299200-6
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η «προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών
προστατευτικών πλαισίων (plexiglass) γραφείων υπαλλήλων Δήμου Αμφιλοχίας» με σκοπό την
αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού SARS,COV–2.
Η προμήθεια θα γίνει με Απευθείας Ανάθεση και ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η
χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του προϋπολογισμού.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς
κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και
επιχειρήσεις.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια της διαδικασίας και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις
- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
- του ΠΔ 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
- της ΥΑ 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
οικονομίας και Ανάπτυξης»
- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η
δαπάνη θα βαρύνει τον K.A.: 10-7135.006 «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λήψη μέτρων
προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19» του προϋπολογισμού του
Δήμου Αμφιλοχίας του οικονομικού έτους 2020.

ΑΔΑ: Ω62ΣΩΨΞ-ΧΙΕ
Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
118 του Ν.4412 /2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει της τιμής, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή
προσφορών, τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών που εχουν εγκριθεί για την εν λόγω
προμήθεια.
Άρθρο 5ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
-Τεχνική Έκθεση
-Συγγραφή Υποχρεώσεων
-Αναλυτικός Ενδεικτικός προϋπολογισμός
-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Άρθρο 6ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.
2. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει
γνώση των όρων της παρούσης τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών και
συμφωνούν με αυτούς.
3. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι συμφωνούν με
τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 7ο : Υπογραφή σύμβασης
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων, είναι
υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης να προσέλθει προς
υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης (όπου η ανάθεση υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ)
με τον Δήμο.
Άρθρο 8ο : Παράδοση Υλικών (Χρόνος, Τόπος, Τρόπος)
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια ορίζεται το χρονικό διάστημα έως
30/12/2020 .
Η παράδοση των ειδών της προμήθειας από τον προμηθευτή θα γίνει συνολικά στο δημοτικό
κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας.
Ο προμηθευτής θα μεριμνήσει για την φόρτωση και τη μεταφορά των ειδών. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016
Άρθρο 9ο: Παραλαβή Υλικών Προμήθειας
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και
Παρακολούθησης Προμηθειών της παρ. 5 του αρθ. 221 του Ν. 4412/2016 του Δήμου
Αμφιλοχίας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με
μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί,
ο προμηθευτής.
Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια
της μακροσκοπικού ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

ΑΔΑ: Ω62ΣΩΨΞ-ΧΙΕ
Άρθρο 10ο: Αντικατάσταση ειδών – Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου
Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής τα είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της
σύμβασης και παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ή είναι
ελαττωματικά τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με άλλα που να
είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, εντός του συμβατικού χρόνου ισχύος της
σύμβασης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν εντός του συμβατικού
χρόνου ισχύος της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος βάσει του άρθρο 203 του Ν.4412/16 και
εφαρμόζονται οι κυρώσεις που το ανωτέρω άρθρο προβλέπει για την έκπτωση του αναδόχου.
Άρθρο 11ο: Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Άρθρο 12ο: Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα
δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
A) Τιμολόγιο του προμηθευτή/αναδόχου.
Β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.
Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Άρθρο 13ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν κατά την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών. Οι παραπάνω κρατήσεις
υπολογίζονται κάθε φορά επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
Ν.4412/16 και του Ν. 3463/2006.
Αμφιλοχία

Συντάχθηκε
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος Τεχνικών Έργων
και Συντήρησης Υποδομών
ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

10/ 11 /2020

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΑΔΑ: Ω62ΣΩΨΞ-ΧΙΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Τεχνικών Έργων
και Συντήρησης Υποδομών

Αριθμ. Μελέτης: 39/2020
«Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών
προστατευτικών πλαισίων (plexiglass)
γραφείων υπαλλήλων
Δήμου Αμφιλοχίας
ΚΑ: 10-7135.006
Προϋπολογισμός: 4.634,00 €
CPV: 3929900-6
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………….…………………….………………………….………………………………… µε έδρα
στ…..………………………………..………. οδός ……….………….………………..………………………….… αριθ. …………
Τ.Κ …………….….…. ΑΦΜ: ……………………………………………… ΔΟΥ: …………………………………………………….
Τηλ.:…………..…………………. Κινητό..……......……….………...……. Εmail: …………………..………………………..
Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα
προσφορά:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΙΣΜΟΥ

Διάφανο Plexiglas προστατευτικό –
διαχωριστικό διαστάσεων (1,00 Χ 0,75)

45

64,00 €

1

Διάφανο Plexiglas προστατευτικό –
διαχωριστικό διαστάσεων (0,50 Χ 0,50)

36

30,00 €

2

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑ Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΠΑ 17 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την
εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς.
Αμφιλοχία,

/

Ο προσφέρων

/ 2020

