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(ΑΡ. 121 του Ν. 4412/2016)
Αριθ. Πρωτ. 2987/04.11.2020
ΠΡΟΣ: Οικονομικούς Φορείς
H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την
προμήθεια ξυλείας για το στολισμό του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου στην
Πλατεία Ελευθερίας στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς 2020-2021. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός

εξειδικεύονται

και

εγκρίνονται

στην

με

αριθμό

127/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 94ΟΜΟΚ6Ξ-ΧΟ0).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του
ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης

με

α/α

ΑΑΥ

Α-166/2020

(ΑΔΑ:

Ω9ΥΓΟΚ6Ξ-6Μ3,

ΑΔΑΜ:

20REQ007564320)
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω
προμήθεια μέχρι την Τρίτη 10/11/2020 και ώρα 14.00.
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνα με την ΕΝ 14081/01-04-07 που αναφέρεται
στη δομική ξυλεία. Όταν λέμε δομική ξυλεία αναφερόμαστε στα προϊόντα πιστής ξυλείας
που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία δόμησης. Η πιστοποίηση του προϊόντος θα εκφράζεται με
το σήμα CE το οποίο τοποθετείται επάνω στο προϊόν και αποτελεί τη δήλωση του
κατασκευαστή ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της σχετικής

ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης του.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η υπό προμήθεια ξυλεία θα πρέπει γενικά να διακρίνεται από τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία:
•
Απαλλαγμένα επιφανειακών ελαττωμάτων
•
Ευθύγραμμα (χωρίς στρεβλώσεις)
•
Συμπαγή υψηλής πυκνότητας
•
Χωρίς επιφανειακές ρωγμές ή περιφερειακά σπασίματα
•
Χωρίς ξεφλουδίσματα
•
Με μικρό ή μηδενικό ποσοστό ρόζων ή άλλων επιφανειακών ελαττωμάτων
•
Χωρίς ρωγμές
Η υπό προμήθεια ξυλεία θα απορρίπτεται από την αρμόδια επιτροπή της επιχείρησης εάν
διαπιστωθούν όλα τα ανώτερο και επιπρόσθετα:
•
Ραγάδες από κεραυνούς και πάγο, προσβολές εντόµων και ιξού, κυκλικές
•
ραγάδες, µεταχρωµατισµοί σταδίου σήψης
•
Αποκλίσεις διαστάσεων
•
Υγρασία
Υλοτόμηση κατά DIN 1052 και να ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλόλητας κατά DIN 4074
(ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).
✓

Α/Α

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και υποχρεούται να παραδώσει
τα προς προμήθεια είδη σε χώρους που θα του υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.

CPV

1

03419000-0

2

03419000-0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λευκή ξυλεία
πλαναρισμένη,
διαστάσεων
10.0 x 2.5 x 4.0
Λευκή ξυλεία
πλαναρισμένη,
διαστάσεων
5.0 x 5.0 x 4.0

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΜΕΤΡΟ

300

0,90€

270,00 €

ΜΕΤΡΟ

300

0,90€

270,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΚΕΗ,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΜΟΝΗ

540,00 €
129,60 €
669,60€

