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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της
συλλογής Προσφορών και την επιλογή της χαμηλότερης τιμής για την προμήθεια διογκωμένης
πολυστερίνης EPS 80για τον στολισμό του Χριστουγεννιάτικου χωριού στην πλατεία Ελευθερίας
στα πλαίσια των εκδηλώσεων Χριστούγεννα 2016-Πρωτοχρονιά 2017 και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:
1)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν. 4412/2016.
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) τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που επισυνάπτεται
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 23/11/2016 και
στο Πρωτόκολλο της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου με την ένδειξη: Προσφορά για προμήθεια διογκωμένης
πολυστερίνης Διευθ. Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο, Κρήτης, Τ.Κ. 71601.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2813 409827 κα. Καρδάση Ελένη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10 ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ EPS 80
Οι χιονάνθρωποι θα αποτελούνται από 3 σφαίρες διαφορετικών διαστάσεων. Το μέγιστο ύψος τους δεν θα
υπερβαίνει το 1,45m. Η κατασκευή των 10 χιονάνθρωπων θα γίνει από διογκωμένη πολυστερίνη, τύπος
EPS-80. Στο κέντρο κάθε σφαίρας θα υπάρχει διαμέτρου κατακόρυφη τρύπα 1’’ για να μπορέσουν να
συγκρατηθούν οι τρείς σφαίρες μεταξύ τους.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΠΑΛΕΣ (χριστουγεννιάτικες) ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ EPS 80
Οι μπάλες θα γίνουν από διογκωμένη πολυστερίνη, τύπος EPS-80. Η διάμετρος αυτών δεν θα υπερβαίνει το
1.00m. Στο κέντρο κάθε μπάλας θα υπάρχει διαμέτρου κατακόρυφη τρύπα 1’’ για να μπορέσει η κάθε
μπάλα να κρεμαστεί με κατάλληλο στήριγμα.
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 27 υφιστάμενων ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΜΕ ΔΙΟΓΚΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ EPS 80
Τα Υφιστάμενα ξύλινα σπιτάκια που θα επενδυθούνε με διάφορα σχήματα από διογκωμένη
πολυστερίνη, τύπου EPS-80,έχουν διαστάσεις(Μ*Π*Υ) 2,00*2,00*2,30, και έχουν στέγαση δύριχτη ξύλινη
σκεπή. Η πρόσοψη αποτελείται από 1 παράθυρο (0,70*0,70) και μια πόρτα(0,70*1,90). Θα γίνει προέκταση
της στέγης κατά 1,20m μόνο στην πρόσοψη.

Για λόγους ποικιλομορφίας και αισθητικής θα δημιουργηθούνε πέντε (5) διαφορετικοί τύποι
επένδυσης στα ξύλινα σπιτάκια. Ο διαχωρισμός τους είναι ο εξής:
1. Σπιτάκια ΄΄Καραμέλα΄΄.

Τεμάχια: 5

2. Σπιτάκια ΄΄Μπότα΄΄.

Τεμάχια: 2

3. Σπιτάκια ΄΄Καλικαντζαράκια΄΄.

Tεμάχια:7

4. Σπιτάκια ΄΄Δώρα΄΄.

Τεμάχια: 7

5. Σπιτάκια ΄΄Άγιος Βασίλης΄΄.

Τεμάχια: 6

Ανάλυση επένδυσης για κάθε σπιτάκι
1. Σπιτάκια ΄΄Καραμέλα΄΄. Τεμάχια: 5
Πέντε (5) σπιτάκια θα επενδυθούνε εξωτερικά με κυλινδρική μορφή διογκωμένης πολυστερίνης σε
κάθε γωνία, διαμέτρου 30 cm.
Στις δυο γωνίες εκ διαμέτρου θα προεκταθεί η κυλινδρική μορφή διογκωμένης πολυστερίνης
διαμέτρου 30 cm και θα σχηματιστεί μπαστούνι (καραμέλα)ύψους 1,40m.
Περιμετρικά της ξύλινης στέγης θα επενδυθεί με διογκωμένη πολυστερίνη και θα έχει την μορφή
χιονιού. Tο προφίλ που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 15cm ύψος και πάχος 5cm.
Η μία κατά μήκος πλευρά των σπιτιών θα επενδυθεί και θα δημιουργηθεί (ψεύτικο) παράθυρο
διαστάσεων (0,70*0,70)με περιμετρικές κορνίζες πλάτους 15cm και πάχους υλικού 5 cm.Επίσης, θα
δημιουργηθεί σταυρός (καίτια)με πάχος υλικού 5 cm. Το παράθυρο της πρόσοψης των σπιτιών θα
επενδυθεί και αυτό με περιμετρική κορνίζα.
Στην άλλη πλευρά των σπιτιών θα δημιουργηθεί οριζόντια φάσα πάχους 15cm και 5 cm. Το μήκος
της κάθε φάσας είναι 3,5m.Ανάμεσα στις δύο φάσες θα τοποθετηθεί σε χιαστή μορφή κάγκελο(45 μοίρες)
με πάχος 5cm και ύψος περίπου 60cm.
2. Σπιτάκια ΄΄Μπότα΄΄ Τεμάχια: 2
Δύο (2) σπιτάκια θα επενδυθούνε εξωτερικά με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 5cm σε σχήμα μπότας,
διαστάσεων 2,20*3,20.
Περιμετρικά της ξύλινης στέγης θα επενδυθεί με διογκωμένη πολυστερίνη και θα έχει την μορφή
χιονιού. Tο προφίλ που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 15cm ύψος και πάχος 5cm.
Το παράθυρο της πρόσοψης των σπιτιών θα επενδυθεί με περιμετρικές κορνίζες πλάτους 15cm και
πάχους υλικού 5 cm.
3. Σπιτάκια ΄΄Καλικαντζαράκια΄΄. Tεμάχια: 7
Επτά (7) σπιτάκια θα επενδυθούνε εξωτερικά και στις τέσσερις πλευρές με διογκωμένη πολυστερίνη
πάχους 5cm σε σχήμα που θα υποδείξει η Επιτροπή της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Περιμετρικά της ξύλινης στέγης θα επενδυθεί με διογκωμένη πολυστερίνη και θα έχει την μορφή
χιονιού. Tο προφίλ που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 15cm ύψος και πάχος 5cm.
Στην πρόσοψη και στην πίσω όψη θα τοποθετηθεί καπέλο διαστάσεων 2,00*2,00 σε σχήμα που θα
υποδείξει η Επιτροπή της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Στην στέγη θα τοποθετηθεί καμινάδα σε σχήμα που θα υποδείξει η Επιτροπή της Κοινωφελούς
Επιχείρησης, διαστάσεων (0,40*1,00) και πάχους 5 cm.
4.Σπιτάκια ΄΄Δώρα΄΄.

Τεμάχια: 7

Επτά (7) σπιτάκια θα επενδυθούνε εξωτερικά και στις τέσσερις πλευρές με διογκωμένη πολυστερίνη
πάχους 5cm σε σχήμα που θα υποδείξει η Επιτροπή της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Περιμετρικά της στέγης θα τοποθετηθεί κούτελο ύψους 45cm με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους
5cm, που θα κρύψει την υφιστάμενη κεκλιμένη στέγη.
Οι τέσσερις πλευρές των κατακόρυφων τοίχων θα ντυθούνε με ταινία πλάτους 40cm και πάχους 5
cm οριζοντίως και καθέτως. Επίσης, θα τοποθετηθούνε κυκλικά σχήματα (περίπου 30τμχ) διαφορετικής
διαμέτρου και πάχους 3cm.
Στην πρόσοψη και στην πίσω όψη θα τοποθετηθεί καπέλο διαστάσεων 2,50*1,50 σε σχήμα φιόγκου.
Την μορφή θα υποδείξει η Επιτροπή της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
5.Σπιτάκια ΄΄Άγιος Βασίλης΄΄ Τεμάχια: 6
Έξι (6) σπιτάκια θα επενδυθούνε εξωτερικά και στις τέσσερις πλευρές με διογκωμένη πολυστερίνη
πάχους 5cm σε σχήματα που θα υποδείξει η Επιτροπή της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Στην πρόσοψη και στην πίσω όψη θα τοποθετηθεί καπέλο διαστάσεων 1,80*2,50 σε σχήμα σκούφος
Άι -Βασίλη. Την μορφή θα υποδείξει η Επιτροπή της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Οι τρείς πλευρές των κατακόρυφων τοίχων θα ντυθούνε με ταινία πλάτους 40cm και πάχους 5 cm
οριζοντίως. Θα προσδιοριστεί ως ζώνη του Άι –Βασίλη.
Περιμετρικά της ξύλινης στέγης θα επενδυθεί με διογκωμένη πολυστερίνη και θα έχει την μορφή
χιονιού. Tο προφίλ που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 15cm ύψος και πάχος 5cm.
Το παράθυρο της πρόσοψης των σπιτιών θα επενδυθεί με περιμετρικές κορνίζες πλάτους 15cm και
πάχους υλικού 5 cm.
Στην στέγη θα τοποθετηθεί καμινάδα σε σχήμα που θα υποδείξει η Επιτροπή της Κοινωφελούς
Επιχείρησης, διαστάσεων (0,40*1,00) και πάχους 5 cm.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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2.

ΜΠΑΛΕΣ

11
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3.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΔΩΡΑ

7
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980

4.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ

7

180

1260
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5
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900

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

6.320,00

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ

5.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ
ΜΠΟΤΑ

6.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ

7.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ
ΚΑΡΑΜΕΛΑ

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε
αντίστοιχο είδος.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 6.320 ευρώ συν του Φ.Π.Α.

Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή
επιτροπή του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συλλογή κλειστών προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή στο Γ.Σύνολο και να μην ξεπερνάει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά είδος. Θα
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας ισχύουσας νομοθεσίας δηλ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
209 παρ.1 του Ν. 3463/06 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Προμηθευτών που θα
υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Η προσφορά των ενδιαφερόμενων θα συνοδεύεται από:
1. Την οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο σφραγισμένο.

Δεν θα γίνονται αποδεχτές οι προσφορές που δεν είναι με τον τρόπο που έχουμε υποδείξει

Ο πρόεδρος Δ.Σ
Γεώργιος Τσαγκαράκης

