
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα    06/06/2019
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: -15649-
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                   
Φαξ: 2521350748                                                                                
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr         
     
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια ξυλείας για την
επισκευή πάγκων – καθισμάτων του δήμου μας, με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια ξυλείας για την επισκευή
πάγκων  –  καθισμάτων  του  δήμου  μας,  σύμφωνα  με  το  Υπηρεσιακό  Σημείωμα  με  αριθμ.  πρωτ:
7628/14-03-2019 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου, μαζί με την
συνημμένη μελέτη,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 615/28-03-2019 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης. 

Για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
είναι απαραίτητη η προμήθεια ξυλείας για την επισκευή των πάγκων – καθισμάτων του δήμου μας.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα
αποκλειστικά  και  μόνο  του  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  2,  όπως  αυτό  περιγράφεται  αναλυτικά  στον  ενδεικτικό
προϋπολογισμό  του  τμήματος.  Η  προσφορά  περιλαμβάνει  όλα  τα  είδη.  Απόρριψη  ενός  ή
περισσότερων ειδών τους τμήματος επιφέρει  αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλο το
τμήμα.  Η  κατακύρωση  θα  γίνει  στον  προσφέροντα  που  θα  δώσει  την  πιο  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η παράδοση της προμήθειας μπορεί να είναι τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και το
χρονικό διάστημα ορίζεται έως 31-12-2019.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.997,39  €   με τον Φ.Π.Α. 24%  (4.030,15€     χωρίς τον Φ.Π.Α.)
Κ.Α.35.6662.10 προϋπολογισθείσα δαπάνη 4.997,39€ με Φ.Π.Α.

     Οι  ενδιαφερόμενοι  να  υποβάλουν  την  προσφορά  τους  σφραγισμένη  έως  και  την  Τρίτη
11/06/2019 και ώρα 11:00 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για την προμήθεια…………………………….. 
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Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/1986, ότι θα μας προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει στον
Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, επί ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα):

1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα
συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ
ΝΟΜΙΜΗ  ΧΡΗΣΗ  ΕΚΤΟΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  ΚΑΙ  ΕΚΤΟΣ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ), κατά  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2)  Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης (ασφαλιστικές  ενημερότητες)  (για
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο
το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σε  αυτούς  τους
οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους.

3) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ.  σε σώμα,  σε  περίπτωση Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή του διαγωνιζομένου).  Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι  σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του (Ν.
4605/01-04-2019).

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος
δεν τελεί  υπό πτώχευση ή έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή τελεί  υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (Ν. 4605/01-04-2019).

6)  Εάν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  εταιρεία,  τα  πιστοποιητικά  ΓΕΜΗ:  i)  Πιστοποιητικό  Ισχύουσας
Εκπροσώπησης και  ii) Γενικό Πιστοποιητικό, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την
υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019).

Επίσης να δηλωθούν σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:

1. Έλαβαν  πλήρη  γνώση  των  όρων  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  αποδέχονται
αυτούς  ανεπιφύλακτα. 

2. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.
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3. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι
ακόλουθοι:…

4. Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 

Ειδικά  για  την  τελευταία  περίπτωση  (αρ.  4)  (Δεν  υπάρχει  σε  βάρος  τους  τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1
του Ν. 4412/2016), η υποχρέωση δήλωσης σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αφορά:

 Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά ή ολικά.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου και
η παράδοση των ειδών θα γίνει  σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία καθώς και η
μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  επί  του  υπηρεσιακού  σημειώματος-μελέτης-τεχνικές
προδιαγραφές στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου, κ. Ταχταλή
Σοφία, τηλ: 2521350606 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου
Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630. 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Διεύθυνση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
Αριθμ. μελέτης: 7/2019

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού
πάρκων (παγκάκια) και ξυλείας για

την επισκευή τους
(πάγκων – καθισμάτων) 

CPV: 39113300-0 (πάγκοι - καθίσματα) 
03419000-0 (ξυλεία)                     

Μελέτη Προμήθειας

ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια)

και ξυλείας για την επισκευή τους (πάγκων – καθισμάτων)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 9.947,35 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση

- Τεχνική Περιγραφή

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Διεύθυνση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
Αριθμ. μελέτης: 7/2019

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού
πάρκων (παγκάκια) και ξυλείας για

την επισκευή τους
(πάγκων – καθισμάτων) 

CPV: 39113300-0 (πάγκοι - καθίσματα) 
    03419000-0 (ξυλεία)                     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια) και ξυλείας για την
επισκευή τους (πάγκοι – καθίσματα)» της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του έτους 2019 για την
κάλυψη των αναγκών στους χώρους πρασίνου του Δήμου.

ΤΜΗΜΑ 1
Κάθε χρόνο προκύπτουν ανάγκες για καθιστικά (παγκάκια) στους χώρους πρασίνου του Δήμου μας
αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους π.χ. πεζοδρόμια. Οι ανάγκες αυτές οφείλονται κυρίως σε φθορές
υφιστάμενων καθιστικών που χρειάζονται άμεση αντικατάσταση και σε νέες θέσεις που προκύπτουν
από αιτήματα πολιτών, όπου αυτό επιτρέπεται ή προβλέπεται. Προκειμένου να γίνει αντικατάσταση
αυτών ή εγκατάσταση καινούριων από το συνεργείο της Υπηρεσίας Συντήρησης Πρασίνου ώστε να
εξυπηρετούνται οι επισκέπτες των χώρων αυτών και των κοινόχρηστων χώρων.

ΤΜΗΜΑ 2
Κάθε  χρόνο  προκύπτουν  ανάγκες  αντικατάστασης  των  φθαρμένων  και  των
κατεστραμμένων ξύλινων  επιφανειών  στα  υφιστάμενα  παγκάκια  και  πάγκους  των
χώρων πρασίνου  και  των κοινόχρηστων χώρων του  Δήμου  μας.  Οι  καταστροφές
αυτές οφείλονται κυρίως σε πράξεις βανδαλισμού αλλά και σε φυσική φθορά.

Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Δράμας χρειάζεται να προβεί στην ανάθεση των προμηθειών.

Τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να έχουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη. 
Απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής
προσφοράς.
Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και έτοιμο, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα κατά
περίπτωση μικροαντικείμενα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 
Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται  στο ποσό  3.991,90€ πλέον ΦΠΑ 24% και
συνολικά 4.949,96€ και βαρύνει τον ΚΑ 35.7135.01 (Τμήμα 1) ενώ για τον ΚΑ 35.6662.10 (Τμήμα 2)
η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  είναι  4.030,15€  πλέον  ΦΠΑ  24%  και  συνολικά  4.997,39€  του
προϋπολογισμού του οικ. έτους 2019.
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Η συντάκτρια

              Ταχταλή Σοφία
Γεωπόνος Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Λαζαρίδης Λάζαρος



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ 1:       Κ.Α.   35.7135.01

Είδος προμήθειας Τεχνική περιγραφή

Παγκάκι

Το κάθε παγκάκι θα αποτελείται από έξι ξύλα διατομής 45 x 95mm που εδράζουν
πάνω  σε  δύο  μεταλλικές  βάσεις.  Οι  μεταλλικές  βάσεις  θα  αποτελούνται  από
κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό σωλήνα Φ60 x 3mm πάχος. 
Η ξυλεία που θα χρησιμοποιείται θα είναι σουηδική και τα ξύλα θα τοποθετούνται 3
στο κάθισμα και 3 στην πλάτη. Οι βάσεις θα είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε με την
τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα του καθίσματος να είναι  ανατομικό.  Οι
ξύλινες  ράβδοι  θα  σχηματίζουν  το  κύριο  σώμα  της  κατασκευής  καθώς  θα
βιδώνονται  με  κασονόβιδες  Μ8  x  120mm και  παξιμάδια  ασφαλείας  αφήνοντας
υπολογισμένα κενά μεταξύ τους. 
Οι γενικές διαστάσεις θα είναι : 1) ύψος: 815mm, 2) μήκος: 1800mm και 3) πλάτος:
505mm.  Τα  ξύλινα  μέρη  θα  κατασκευάζονται  από  πεύκη  αρκτικού  κύκλου,
υγρασίας  10-12%.  Θα  είναι  επεξεργασμένα,  ώστε  οι  ακμές  τους  να  είναι
στρογγυλευμένες και η επιφάνειά τους λεία. 
Τα ξύλινα μέρη βάφονται  με υδατοδιαλυτά,  μη τοξικά,  μη αναφλέξιμα χρώματα
κατάλληλα  για  εξωτερική  χρήση.  Τα  μεταλλικά  μη  ανοξείδωτα  μέρη  θα  είναι
βαμμένα με 2 στρώσεις χρώματος εξαιρετικής αντοχής. 
Η όλη κατασκευή θα εδράζεται  σε φλάντζα Φ120 κυκλικής διατομής,  με πάχος
3mm και θα φέρει 3 οπές Φ10.

ΤΜΗΜΑ 2:        ΚΑ 35.6662.10

Είδος προμήθειας Τεχνική περιγραφή

Ξυλεία πλανισμένη, εμποτισμένη, για εξωτερικούς
χώρους

τεμάχια διαστάσεων 210 εκ. x 15 εκ. x 5,2 εκ.

τεμάχια διαστάσεων 180 εκ. x 10 εκ. x 5,2 εκ.

τεμάχια διαστάσεων 165 εκ. x 10 εκ. x 5,2 εκ.
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Η συντάκτρια

Ταχταλή Σοφία
Γεωπόνος Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Λαζαρίδης Λάζαρος



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1:       Κ.Α.   35.7135.01

Είδος προμήθειας
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα Αξία € Μερική αξία €

Παγκάκι τμχ. 55 72,58 3.991,90

ΣΥΝΟΛΟ 3.991,90

Φ.Π.Α. 24% 958,06

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.949,96

ΤΜΗΜΑ 2:        ΚΑ 35.6662.10

Είδος προμήθειας
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα Αξία €

Μερική αξία
€

Ξυλεία πλανισμένη, εμποτισμένη, για 
εξωτερικούς χώρους, διαστάσεων 210 εκ. x 
15 εκ. x 5,2 εκ.

κυβικό
μέτρο

4,91 501,00  2.459,91  

Ξυλεία πλανισμένη, εμποτισμένη, για 
εξωτερικούς χώρους, διαστάσεων 180 εκ. x 
10 εκ. x 5,2 εκ.

κυβικό
μέτρο

2,30 498,00  1.145,40  

Ξυλεία πλανισμένη, εμποτισμένη, για 
εξωτερικούς χώρους, διαστάσεων 165 εκ. x 
10 εκ. x 5,2 εκ.

κυβικό
μέτρο

0,86 494,00  424,84  

ΣΥΝΟΛΟ 4.030,15  

Φ.Π.Α. 24% 967,24  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.997,39
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Διεύθυνση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
Αριθμ. μελέτης: 7/2019

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων
(παγκάκια) και ξυλείας για την επισκευή

τους (πάγκων – καθισμάτων) 

CPV: 39113300-0 (πάγκοι - καθίσματα) 
                 03419000-0 (ξυλεία)                     

Η συντάκτρια

Ταχταλή Σοφία
Γεωπόνος Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Λαζαρίδης Λάζαρος



Δήμος Δράμας                                                        «Προμήθεια ξυλείας (για πάγκους,  καθίσματα)»
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή
Τμήμα Προμηθειών                                                                                  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

ΤΜΗΜΑ 2:        ΚΑ 35.6662.10

Είδος προμήθειας
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα Αξία €

Μερική αξία
€

Ξυλεία πλανισμένη, εμποτισμένη, για 
εξωτερικούς χώρους, διαστάσεων 210 εκ. x 15 
εκ. x 5,2 εκ.

κυβικό μέτρο 4,91     

Ξυλεία πλανισμένη, εμποτισμένη, για 
εξωτερικούς χώρους, διαστάσεων 180 εκ. x 10 
εκ. x 5,2 εκ.

κυβικό μέτρο 2,30     

Ξυλεία πλανισμένη, εμποτισμένη, για 
εξωτερικούς χώρους, διαστάσεων 165 εκ. x 10 
εκ. x 5,2 εκ.

κυβικό μέτρο 0,86     

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. 24%   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………

..…………………………………………………..………………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου

Εκπροσώπου της Εταιρείας

Δράμα     /    /2019
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