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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α.Φ.Μ. : 997708467 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) 
EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ 

Βόλος: 23/11/2018 

Αριθμ. Πρωτ.: 16248/ΔΕ2686 

 
 

Ταχ. Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Fax 
email 

: Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως 
: 38446 
: 24210 - 40740 
: 24210 - 43963 
: ekpaideusi@doepap.gr 

Δαπάνη: Προμήθεια και τοποθέτηση 

συνθετικού χλοοτάπητα για τους αύλειους 

χώρους των παιδικών σταθμών Ορφέας, 

Ιάσων, Νέας Αγχιάλου και Αγριάς (ΤΜ 

83861, 22-11-2018).      

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 12.229,19 ευρώ                                          

Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.): 9.862,25 ευρώ 

Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%): 12.229,19 ευρώ                                          

 

Περιεχόμενα:  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Πληροφορίες Δαπάνης 

Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης  

Πρότυπο Προσφοράς  
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ΕΓΓΡΑΦΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη: Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για τους αύλειους 

χώρους των παιδικών σταθμών Ορφέας, Ιάσων, Νέας Αγχιάλου και Αγριάς (ΤΜ 

83861, 22-11-2018).      

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου 

ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 

για τους αύλειους χώρους των παιδικών σταθμών Ορφέας, Ιάσων, Νέας Αγχιάλου και 

Αγριάς (ΤΜ 83861, 22-11-2018), µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα 

µε:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

5. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται. 

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 

για τους αύλειους χώρους των παιδικών σταθμών Ορφέας, Ιάσων, Νέας Αγχιάλου και 

Αγριάς. Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 26/11/2018, ημέρα Δευτέρα, έως τις 

28/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ.µ, στα γραφεία της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη 

«Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για τους αύλειους χώρους 

παιδικών σταθμών», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Προμήθεια και τοποθέτηση 

συνθετικού χλοοτάπητα για τους αύλειους χώρους των παιδικών σταθμών Ορφέας, 

Ιάσων, Νέας Αγχιάλου και Αγριάς» ανέρχεται στο ποσό των 12.229,19 ευρώ µε το 

Φ.Π.Α. (προμήθεια). Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι: 

Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής  
Χ 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  
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1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα παραδίδεται σε κλειστό 

φάκελο, στην Υπηρεσία.  

2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα 

απορρίπτεται.  

4. Η οικονομική προσφορά που έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτεται.  

5. Η οικονομική προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών θα 

κρίνεται ως απαράδεκτη.  

6. Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

εταιρίας (εφόσον συμμετέχει εταιρία). 

7. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα για 

συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία, ασφαλιστική ενημερότητα για 

συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία και απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των 

διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από: 

Α/Α Χρηματοδοτήσεις 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

2 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα  

3 Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων  

4 Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ  

5 Τακτικός Προϋπολογισμός Χ 
 

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το είδος της δαπάνης (σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι: Σύμβαση  

Α/Α Είδος Δαπάνης - Σύμβασης  
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Έργου  

2 Μελέτης  
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3 Προμήθειας Χ 

4 Τεχνικής - λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας  

5 Υπηρεσίας  

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι: 

Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής  
Χ 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα προβεί στην πραγματοποίηση της κάτωθι 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου :   

Α/Α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Ανοιχτή Χ 

2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισμός  

6 Σύμπραξη καινοτομίας  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνη: Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για τους αύλειους 

χώρους των παιδικών σταθμών Ορφέας, Ιάσων, Νέας Αγχιάλου και Αγριάς (ΤΜ 

83861, 22-11-2018). 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι από δίχρωμη μονόκλωνη ίνα, τελευταίας 

γενιάς, με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών και ζέστης, ελάχιστου συνολικού 

πάχους πέλους άνωθεν της πρωτογενούς βάσης 20mm - 22mm, τελευταίας 

τεχνολογίας, εγνωσμένης αξίας και ποιότητας παραγωγής. Με ενισχυμένο 
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υπόστρωμα, περασμένο με καφέ βαφή πολυουρεθάνης το οποίο έχει την δυνατότητα 

να μην αναπτύσσει μεγάλες θερμοκρασίες την καλοκαιρινή περίοδο. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συνθετικού Χλοοτάπητα: 

o Θα αποτελείτε από μίξη μονόκλωνης ίνας 60% πολυαιθυλενίου / 40% 

πολυπροπυλενίου, ίσιας και σγουρής (πράσινη και μπεζ αντίστοιχα), με 23.100 

κόμπους περίπου ανά τετραγωνικό και συνολικό ενδεικτικό βάρος 970gr ανά 

τετραγωνικό.   

o Η βάση του χλοοτάπητα θα είναι από πολυουρεθάνη σε απόχρωση του καφέ. 

o Στο υπόστρωμα του θα έχει τρύπες για την αποστράγγιση του νερού. 

o Το συνολικό βάρος του υλικού θα πρέπει να είναι 1.755 gr ανά τετραγωνικό. 

o Το προϊόν θα είναι απαλλαγμένο από τοξικά υλικά, κατάλληλο για χρήση από 

παιδιά και οικολογικό.    

o Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι πιστοποιητικά:  

Α. ΕΝ71-03:2013 + Α2:2017 (SAFETY OF TOYS) και PART3 ( MIGRATION OF 

CERTAIN ELEMENTS), (Ασφάλεια παιχνιδιών - μετανάστευση ορισμένων 

στοιχείων και προσδιορισμός οργανοκασσιτερικών ενώσεων). 

Β. Ποσοτικό προσδιορισμό Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων 

(ΡΑΗ), δεν θα γίνει δεκτό προϊόν που έχει συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,5 

mg/kg. 

o Η εταιρεία κατασκευής του να έχει ISO 9001:2015 ISO και 14001:2015.  

 

Χρώμα:  Πράσινο σε δυο αποχρώσεις (πράσινη και μπεζ ) 

Σύνθεση ίνας:  60% ΡΕ - 40%ΡΡ (ίσια και σγουρή) 

Τύπος ίνας: Μίξη μονόκλωνης ίνας  

Αντοχή νήματος: 8.400 dtex (+5%) 

Πρώτο υπόστρωμα: Απλό υπόστρωμα πολυπροπυλενίου 

Δεύτερο υπόστρωμα:  Βασικό υπόστρωμα πολυουρεθάνης 

Ύψος ίνας : 20mm - 22mm 

Συνολικοί κόμποι ανά τρέχον 
μέτρο (lm): 

220 (±10%) 

Συνολικοί κόμποι ανά τμ : 23.100 (±10%) 

Συνολικό βάρος πέλους:  970 gr/m2 (±10%) 

Συνολικό βάρος υποστρώματος 785 gr/m2 (±10%) 
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Συνολικό βάρος τάπητα 1.755 gr/m2 (±10%) 

Πλάτος ρολού 4 m 

Μήκος ρολού Σύμφωνα με την παραγγελία 
 

Διαδικασία εγκατάστασης Συνθετικού Χλοοτάπητα: 

o Καθαρισμός της επιφάνειας που θα στρωθεί ο χλοοτάπητας. 

o Λείανση του δαπέδου. 

o Διάστρωση του συνθετικού χλοοτάπητα και σύνδεση μεταξύ των ρολών με 

συγκολλητική ταινία με τη βοήθεια πολυουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών. 

 

Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά του στην υπηρεσία τα 

κάτωθι:   

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος, στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή 

και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της μελέτης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που θα δηλώνει το εργοστάσιο και τη χώρα 

κατασκευής του προσφερόμενου υλικού καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

3. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν θα προσφέρει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 

απαιτείται δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας προμήθειας ότι έχει 

αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνει ότι: Ο συνθετικός 

χλοοτάπητας πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές προτύπων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προϊόν οικολογικό, δεν περιέχει συστατικά μολύβδου 

και καδμίου, είναι απαλλαγμένος από τοξικά υλικά και επιβλαβή για την υγεία 

στοιχεία και είναι κατάλληλος για χρήση από παιδιά. Απαραίτητη προϋπόθεση η 

προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ71 - 03:2013 + Α2:2017 (SAFETY OF TOYS) και 

PART3 (MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS) και Ποσοτικού 

προσδιορισμού Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (ΡΑΗ) στην 

Ελληνική γλώσσα. 

5.  Λεπτομερή τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους κατά προτίμηση στην 

Ελληνική γλώσσα στην οποία θα αναγράφονται όλα τα αναφερόμενα παραπάνω 

τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα συνοδεύεται από εικόνες (prospectus) και πλήρως 

αναλυτικά τεχνικά σχέδια (τα εμπορικά - τεχνικά φυλλάδια - εγχειρίδια, μπορούν 

να είναι στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση). Τα κατατιθέμενα 

prospectus, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. 
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6. Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά  ISO9001:2015 σε 

ισχύ, ή άλλο ισοδύναμο των κατασκευαστικών οίκων. 

7. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά 

ISO14001:2015 σε ισχύ, ή άλλο ισοδύναμο των κατασκευαστικών οίκων. 

8. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει με την υποβολή της προσφοράς του στον 

διαγωνισμό να καταθέσει δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος. Ως δείγμα νοείται 

ένα τεμάχιο του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 

20εκ. Χ 20 εκ. 

9. Έγγραφη παροχή εγγύησης, υλικών και εργασιών τοποθέτησης από τον 

προμηθευτή. 

 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα CPV 

1 
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα,  για τον παιδικό 
σταθμό Ορφέα (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση). 

36,00 τ.μ.. 1 
39293400-6 

Τεχνητός 
χορτοτάπητας 

2 
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα,  για τον παιδικό 
σταθμό Ιάσων (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση). 

66,00 τ.μ. 1 
39293400-6 

Τεχνητός 
χορτοτάπητας 

3 
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα,  για τον παιδικό 
σταθμό Νέας Αγχιάλου (περιλαμβάνεται η 
τοποθέτηση). 

180,00 τμ 1 
39293400-6 

Τεχνητός 
χορτοτάπητας 

4 
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα,  για τον παιδικό 
σταθμό Αγριάς (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση). 

101,00 τμ 1 
39293400-6 

Τεχνητός 
χορτοτάπητας 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιθυμεί να προβεί 

στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για τους αύλειους χώρους 

των παιδικών σταθμών Ορφέας, Ιάσων, Νέας Αγχιάλου και Αγριάς (ΤΜ 83861, 22-

11-2018). Στους παιδικούς σταθμούς Αγχίαλου και Ιάσονα θα αντικαταστούν οι 

παλιοί χλοοτάπητες που παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές ενώ στον παιδικό σταθμό 

Αγριάς και Ορφέα θα τοποθετηθούν νέοι, σε τμήματα της αυλής που 

χρησιμοποιούνται για να παίζουν τα παιδιά, προς αποφυγή ατυχημάτων. Ο 

ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για το είδος δαπάνης (προμήθεια), όπως 

αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 12.229,19 ευρώ µε το Φ.Π.Α. και 

όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - 

προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το 

ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.  
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα CPV 
Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1 
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα,  για τον 
παιδικό σταθμό Ορφέα (περιλαμβάνεται η 
τοποθέτηση). 

36,00 τ.μ.. 1 
39293400-6 

Τεχνητός 
χορτοτάπητας 

25,75 €/τμ  927,00 € 

2 
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα,  για τον 
παιδικό σταθμό Ιάσων (περιλαμβάνεται η 
τοποθέτηση). 

66,00 τ.μ. 1 
39293400-6 

Τεχνητός 
χορτοτάπητας 

25,75 €/τμ 1.699,50 € 

3 
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα,  για τον 
παιδικό σταθμό Νέας Αγχιάλου 
(περιλαμβάνεται η τοποθέτηση). 

180,00 τμ 1 
39293400-6 

Τεχνητός 
χορτοτάπητας 

25,75 €/τμ 4.635,00 € 

4 
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα,  για τον 
παιδικό σταθμό Αγριάς (περιλαμβάνεται η 
τοποθέτηση). 

101,00 τμ 1 
39293400-6 

Τεχνητός 
χορτοτάπητας 

 25,75 €/τμ 2.600,75 € 

 Σύνολο     9.862,25 € 

     ΦΠΑ 24% 2.366,94 € 

     
Σύνολο με 
Φ.Π.Α 

12.229,19 € 

 

Στην τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ) περιλαμβάνονται ο συνθετικός 

χλοοτάπητας, ο καθαρισμός της επιφάνειας, η λείανση του δαπέδου, η μεταφορά 

υλικών εντός του χώρου, η συγκολλητική ταινία, η πολυουρεθανική κόλλα δύο 

συστατικών, όλες οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου ο συνθετικός χλοοτάπητας να 

είναι έτοιμος και ασφαλής για χρήση.   

  Οι ενδιαφερόμενοι πριν συμπληρώσουν την προσφορά τους θα πρέπει να 

επισκεφθούν τους χώρους που θα εκτελεστούν οι εργασίες, να λάβουν υπόψη τους τις 

αποκλίσεις που πιθανόν να  υπάρχουν, να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 

να καταγράψουν τις ιδιαιτερότητες  και τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών 

τοποθέτησης του χλοοτάπητα, προκειμένου να συντάξουν την οικονομική τους 

προσφορά.  

 Οπουδήποτε και εφόσον επηρεάζονται υπάρχοντα στοιχεία σταθερά ή κινητά, 

από την εκτέλεση εργασιών, αυτά θα επαναφέρονται με δαπάνη του αναδόχου στην 

αρχική τους μορφή και θέση.  

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο που να μην εμποδίζεται η 

λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική 

Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ). 
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Γενικοί Όροι: 

o Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της 

προμήθειας και των εργασιών των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν 

για τις παραπάνω εργασίες. Επίσης θα υπάρχει μέριμνα  από τον ανάδοχο για 

την μεταφορά των υλικών στους χώρους εφαρμογής τους, καθώς και τον πλήρη 

καθαρισμό μετά το πέρας των εργασιών.  

o Κάθε εργασία θα εκτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις 

οδηγίες εφαρμογής του κατασκευαστή ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να 

είναι λειτουργικά και αισθητικά άρτιο.  

o Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό με όλους 

της κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών 

κανονισμών και ο ανάδοχος  θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο 

σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας, του εργατοτεχνικού προσωπικού και 

όσων διέρχονται κοντά από τον χώρο εργασίας, γι' αυτό θα μεριμνά για την 

τοποθέτηση σημάτων κινδύνου. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του 

ευθύνη να μεριμνεί για τις σχετικές αδειοδοτήσεις από αρμόδιους φορείς - όταν 

και εφόσον αυτό απαιτείται. 

o Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πενταετή εγγύηση για τα υλικά και την 

εφαρμογή τους.  

o Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να λαμβάνει φωτογραφίες πριν, κατά 

και μετά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας με 

δικές του δαπάνες, τις οποίες θα παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή. 

o Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των μηχανημάτων, 

εργαλείων και υλικών, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, για κάθε ατύχημα 

και σε μη εργάσιμες ώρες.   

o Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των 

εγκαταστάσεων λόγω εσφαλμένου εκ μέρους του χειρισμού ή λειτουργίας ή 

συντήρησής των και είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει πλήρως με δική 

του δαπάνη (εργασία, υλικά, μικροϋλικά κ.λ.π.).  

Τα υπό προμήθεια είδη / υπηρεσίες θα παραδοθούν εντός 30 ημερών. 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL: 

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου): 
 
 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα CPV 
Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1 
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα,  για τον 
παιδικό σταθμό Ορφέα (περιλαμβάνεται η 
τοποθέτηση). 

36,00 τ.μ.. 1 
39293400-6 

Τεχνητός 
χορτοτάπητας 

  

2 
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα,  για τον 
παιδικό σταθμό Ιάσων (περιλαμβάνεται η 
τοποθέτηση). 

66,00 τ.μ. 1 
39293400-6 

Τεχνητός 
χορτοτάπητας 

  

3 
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα,  για τον 
παιδικό σταθμό Νέας Αγχιάλου 
(περιλαμβάνεται η τοποθέτηση). 

180,00 τμ 1 
39293400-6 

Τεχνητός 
χορτοτάπητας 

  

4 
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα,  για τον 
παιδικό σταθμό Αγριάς (περιλαμβάνεται η 
τοποθέτηση). 

101,00 τμ 1 
39293400-6 

Τεχνητός 
χορτοτάπητας 

  

 Σύνολο      

     ΦΠΑ 24%  

     
Σύνολο με 
Φ.Π.Α 

 

 

 

Σύνολο με Φ.Π.Α ολογράφως. : ………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  

Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή. 

 

 

 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα) 


