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ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ
ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
« ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ
ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ »

ΑΡΙΘΜΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :

56.910,57 €

Φ.Π.Α. (23%)

:

13.089,43 €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ :

70.000,00 €

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ :

: 1/2016

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ

16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2016

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ»
ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ (Α.Σ.Π.) :
1/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 56.910,57 €
Φ.Π.Α. (23%)
: 13.089,43 €
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €
Σαμηλφκεζε θαηά CPV: 45112714-3
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
πξνβιέπνληαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κλεκείσλ ηξηεηνχο ηαθήο ζην Νεθξνηαθείν ηεο Νάνπζαο.
Αλαιπηηθά νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή κλεκείσλ ηεζζάξσλ εηδψλ ηχπνπ ΑΒ-Γ-Γ, απφ ιεπθφ κάξκαξν αξίζηεο πνηφηεηαο γπαιηζκέλν, ζηελ ηνπνζέηεζε ιεπθψλ γπαιηζκέλσλ
πιαθψλ καξκάξνπ ζην νζηενθπιάθην θαη καξκάξηλσλ ζηαπξψλ. ηε δαπάλε πεξηιακβάλνληαη θαη ηα
πάζεο θχζεσο πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Σα ζρέδηα ησλ κλεκείσλ ππάξρνπλ ζην θάθειν ηεο κειέηεο.
Η ελ ιφγσ εξγαζία ζα εθηειεζζεί κε ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ, κε ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 9 ηνπ Ν. 3463/2006 σο
απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ αξ. 20 ηνπ Ν. 3731/08 (ΦΔΚ 263Α΄/23.12.08), αθνχ ην
ζπλνιηθφ πνζφλ δελ ππεξβαίλεη ην χςνο ησλ 60.000 € πιένλ Φ.Π.Α. (Απφθαζε Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ 35130/739/2010 ΦΔΚ 1291/Β/11.8.2010), θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ
Γεκάξρνπ.
Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο έρεη εθηηκεζεί φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφλ ησλ πελήληα έμη
ρηιηάδσλ ελληαθφζησλ δέθα επξψ θαη πελήληα επηά ιεπηψλ (56.910,57 €) κε επί πιένλ δαπάλε γηα
Φ.Π.Α. 23% πνζνχ δεθαηξηψλ ρηιηάδσλ νγδφληα ελλέα επξψ θαη ζαξάληα ηξηψλ ιεπηψλ (13.089,43
€) ήηνη ζπλνιηθήο δαπάλεο εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξψ (70.000,00 €). Θα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πίζησζε ππφ ηνλ ηίηιν
«ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ» θαη ππφ ηνλ Κ.Α.
02.45.7326.010 (φπνπ είλαη εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνχ απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ).

Ο ζπληάμαο

Διέγρζεθε

Δγθξίζεθε

Η πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο

Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.

κειεηψλ & δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ

Κπξάλνο Θσκάο

Σζηφγθα Διέλε

Κπξηαθίδεο Παχινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Αγξ. Σνπ. Μεραληθφο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ»
ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ (Α.Σ.Π.) :
1/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 56.910,57 €
Φ.Π.Α. (23%)
: 13.089,43 €
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €
Σαμηλφκεζε θαηά CPV: 45112714-3
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
ηελ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πεξηγξάθνληαη νη γεληθνί φξνη βάζεη ησλ νπνίσλ θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο ζα εθηειεζζεί ε εξγαζία θαηαζθεπήο κλεκείσλ
ηξηεηνχο ηαθήο ζην Νεθξνηαθείν ηεο Νάνπζαο .
Δργοδόηης ζηα παξαθάησ ζα νλνκάδεηαη ο Γήμος Νάοσζας θαη Ανάδοτος ζα νλνκάδεηαη ο
μειοδόηης πνπ ζα αλαδεηρζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο έρεη εθηηκεζεί φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφλ ησλ πελήληα έμη
ρηιηάδσλ ελληαθφζησλ δέθα επξψ θαη πελήληα επηά ιεπηψλ (56.910,57 €) κε επί πιένλ δαπάλε γηα
Φ.Π.Α. 23% πνζνχ δεθαηξηψλ ρηιηάδσλ νγδφληα ελλέα επξψ θαη ζαξάληα ηξηψλ ιεπηψλ (13.089,43
€) ήηνη ζπλνιηθήο δαπάλεο εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξψ (70.000,00 €). Θα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πίζησζε ππφ ηνλ ηίηιν
«ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ» θαη ππφ ηνλ Κ.Α.
02.45.7326.010 (φπνπ είλαη εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνχ απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ).
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Η εξγαζία ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 θαη ηνπ N 3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σα πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ζπκβάζεσο απηήο ζηελ νπνία πξνζαξηψληαη είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα
αθφινπζα:
1.
2.
3.
4.

Η πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ
Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
Σν ηηκνιφγην ηεο κειέηεο
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ. Κπιηήπιο για ηην ανάθεζη ηηρ ζύμβαζηρ
είναι η σαμηλόηεπη ηιμή.

ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΠΡΟΘΔΜΙΔ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΛΗΡΩΜΔ
Η πληπωμή ηος αναδόσος θα γίνει ημημαηικά ανάλογα, με ηην παπάδοζη ηων επγαζιών με ηην έκδοζη
ανηίζηοισων εξοθληηικών ηιμολογίων παποσήρ ςπηπεζιών.

ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΣΙΜΩΝ
Η ηηκή κνλάδνο ηεο εξγαζίαο ζα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη γηα
θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε δελ ππφθεηηαη.
ε θάζε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία, ν Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί, νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θάζε
απαηηνχκελε εξγαζία εξγαηνηερληηψλ.

ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΚΡΑΣΗΔΙ – ΦΟΡΟΙ
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπ βάζεη ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ θφξνπο, ηέιε, θαη θξαηήζεηο.

ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
1. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ: α) Δξγνιεπηηθέο ή Δκπεηξνηερληθέο επηρεηξήζεηο ή
θνηλνπξαμίεο εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) ή ζηα αληίζηνηρα
«κεηξψα πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ», εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1, Α2, θαη 1ε ηάμε γηα έξγα
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ, β) Δκπεηξνηέρλεο καξκαξνηερλίηεο εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην ή
επαγγεικαηηθή
νξγάλσζε.
2. Ο Αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο
εληνιέο, ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ηεο. Η αξκφδηα ππεξεζία πηζηνπνηεί θαη ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο ηνπ.
3. Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζχκβαζε ή γηα θάπνην κέξνο απηήο απφ άιιν
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.
4. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ ν Φ.Π.Α. βαξχλεη η νλ
Γήκν.
5. Οι επγαζίερ θα παπέσονηαι ημημαηικά ενώ ο Ανάδοσορ ςποσπεούηαι να έσει ολοκληπώζει ηιρ
επγαζίερ ηοςλάσιζηον επηά (7) ημέπερ ππιν από ηην ακολοςθία ηος ηεζζαπακονθήμεπος
μνημοζύνος.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
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Η ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.

Ο ζπληάμαο

Διέγρζεθε

Δγθξίζεθε

Η πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο

Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.

κειεηψλ & δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ

Κπξάλνο Θσκάο

Σζηφγθα Διέλε

Κπξηαθίδεο Παχινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Αγξ. Σνπ. Μεραληθφο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ»
ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ (Α.Σ.Π.) :
1/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 56.910,57 €
Φ.Π.Α. (23%)
: 13.089,43 €
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €
Σαμηλφκεζε θαηά CPV: 45112714-3
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαηαζθεπήο κλεκείσλ ηξηεηνχο ηαθήο
ζην Νεθξνηαθείν ηεο Νάνπζαο. Η εξγαζία ζα εθηειεζζεί κεηά απφ πξφρεηξν δηαγσληζκφ .
Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο έρεη εθηηκεζεί φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφλ ησλ πελήληα έμη
ρηιηάδσλ ελληαθφζησλ δέθα επξψ θαη πελήληα επηά ιεπηψλ (56.910,57 €) κε επί πιένλ δαπάλε γηα
Φ.Π.Α. 23% πνζνχ δεθαηξηψλ ρηιηάδσλ νγδφληα ελλέα επξψ θαη ζαξάληα ηξηψλ ιεπηψλ (13.089,43
€) ήηνη ζπλνιηθήο δαπάλεο εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξψ (70.000,00 €). Θα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πίζησζε ππφ ηνλ ηίηιν
«ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ» θαη ππφ ηνλ Κ.Α.
02.45.7326.010 (φπνπ είλαη εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνχ απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ).

Για ηην εκηέλεζη ηης εργαζίας (σπηρεζίας) «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ
ΠΟΛΗ
ΝΑΟΤΑ»
πνπ
πεξηιακβάλεη
ηα
θάησζη:
1.Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηχπνπ Α
Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο κλεκείνπ ηχπνπ Α απφ ιεπθφ κάξκαξν ζθιεξφ αξίζηεο
πνηφηεηαο, πάρνπο 2cm, ην νπνίν ζα απνηειείηαη:
(Όπσο ζην ζπλεκκέλν ζρέδην)
1. Απφ έλα πεξηκεηξηθφ πιαίζην εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 190X90cm θαη χςνπο 15cm, ην νπνίν ζα
ζηεξεψλεηαη κε ρξήζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο εζσηεξηθά, πάρνπο 10cm.
2. Απφ έλα δεχηεξν πιαίζην (επίζηεςε), πνπ ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζην πξνεγνχκελν πιαίζην,
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 200X100cm θαη πιάηνπο 15cm θαη ην νπνίν ζα εμέρεη 5cm απφ ην θάησ
πεξηκεηξηθφ πιαίζην (ζε φιεο ηηο πιεπξέο).
3. Μέζα ζην δεχηεξν πιαίζην ζα ηνπνζεηεζεί ζηαπξφο δηαζηάζεσλ 50X30cm θαη ν θελφο ρψξνο ζα
γεκίζεη κε πξάζηλν πεηξαδάθη.
4. Απφ έλα θεξνζηάζην δηαζηάζεσλ 40X40X23,50cm.
5. Απφ δχν θνπβνχθιηα δηαζηάζεσλ 30X20X23,50cm, πνπ ζα θέξνπλ γπάιηλεο πξνζήθεο κπξνο θαη
πίζσ.
6. Απφ κηα πιάθα δηαζηάζεσλ 40X10cm, πάλσ ζηελ νπνία ζα γξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
εληαθηαζκέλνπ κε ρξπζά γξάκκαηα.
Όια ηα παξαπάλσ κάξκαξα Θα είλαη γπαιηζκέλα. (Έλα ζεη ηχπνπ Α ηνπνζεηεκέλν)
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 120,00
(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ ΔΤΡΩ

2. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηχπνπ Β.
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Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο κλεκείνπ ηχπνπ Β απφ ιεπθφ κάξκαξν ζθιεξφ αξίζηεο
πνηφηεηαο, πάρνπο 2cm, ην νπνίν ζα απνηειείηαη:
(Όπσο ζην ζπλεκκέλν ζρέδην)
1. Απφ έλα πιαίζην δηαζηάζεσλ 190X90cm θαη πιάηνπο 15cm, ην νπνίν ζα ηνπνζεηείηαη πάλσ
ζην ρψκα.
2. Απφ έλα θνπβνχθιην δηαζηάζεσλ 30X20X23,50cm, πνπ ζα θέξεη γπάιηλε πξνζήθε κπξνο θαη
πίζσ.
3. Απφ κηα πιάθα δηαζηάζεσλ 40X10cm, πάλσ ζηελ νπνία ζα γξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
εληαθηαζκέλνπ κε ρξπζά γξάκκαηα.
Όια ηα παξαπάλσ κάξκαξα Θα είλαη γπαιηζκέλα.
(Έλα ζεη ηχπνπ Β ηνπνζεηεκέλν)
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 50,00
(Οινγξάθσο) : ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΤΡΩ
3. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Μλεκείσλ ηχπνπ Γ.
Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο κλεκείνπ ηχπνπ Γ απφ ιεπθφ κάξκαξν ζθιεξφ αξίζηεο
πνηφηεηαο, ην νπνίν ζα απνηειείηαη:
(Όπσο ζην ζπλεκκέλν ζρέδην)
1. Απφ έλα πεξηκεηξηθφ πιαίζην εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 190X90cm, χςνπο 15cm θαη πάρνπο
2cm, ην νπνίν ζα ζηεξεψλεηαη κε ρξήζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο εζσηεξηθά, πάρνπο 10cm.
2. Απφ κία καξκάξηλε πιάθα (επίζηεςε) πνπ ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζην πξνεγνχκελν πιαίζην,
δηαζηάζεσλ 200X100cm θαη πάρνπο 3cm θαη ε νπνία ζα εμέρεη 5cm απφ ην θάησ πεξηκεηξηθφ
πιαίζην (ζε φιεο ηηο πιεπξέο).
3. Πάλσ ζηε καξκάξηλε πιάθα ζα ηνπνζεηεζεί ζηαπξφο δηαζηάζεσλ 50X30cm θαη πάρνπο 2cm.
4. Απφ έλα θεξνζηάζην δηαζηάζεσλ 40X40X23,50cm θαη πάρνπο 2cm.
5. Απφ δχν θνπβνχθιηα δηαζηάζεσλ 30X30X23,50cm θαη πάρνπο 2cm, πνπ ζα θέξνπλ γπάιηλεο
πξνζήθεο κπξνο θαη πίζσ.
6. Απφ έλα φξζην ηαπξφ δηαζηάζεσλ 100Υ50Υ15cm θαη πάρνπο 3 cm, ν νπνίνο ζα ζηεξεψλεηαη
κε ρξήζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο.
7. Απφ κηα πιάθα δηαζηάζεσλ 40X10cm θαη πάρνπο 2cm, πάλσ ζηελ νπνία ζα γξάθνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ εληαθηαζκέλνπ κε ρξπζά γξάκκαηα.
Όια ηα παξαπάλσ κάξκαξα Θα είλαη γπαιηζκέλα.
(Έλα ζεη ηχπνπ Γ ηνπνζεηεκέλν)
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 220,00
(Οινγξάθσο) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ ΔΤΡΩ
4. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Μλεκείσλ ηχπνπ Γ.
Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο κλεκείνπ ηχπνπ Γ απφ ιεπθφ κάξκαξν ζθιεξφ αξίζηεο
πνηφηεηαο, ην νπνίν ζα απνηειείηαη:
(Όπσο ζην ζπλεκκέλν ζρέδην)

1. Απφ έλα πεξηκεηξηθφ πιαίζην εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 190X90cm, χςνπο 15cm θαη πάρνπο
2cm , ην νπνίν ζα ζηεξεψλεηαη κε ρξήζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο εζσηεξηθά, πάρνπο 10cm.
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(επίζηεςε), πνπ ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζην πξνεγνχκελν πιαίζην,
δηαζηάζεσλ 200X100cm θαη πάρνπο 3cm θαη ε νπνία ζα εμέρεη 5cm απφ ην θάησ πεξηκεηξηθφ
πιαίζην (ζηηο ηξεηο πιεπξέο).
3. Πάλσ ζηε καξκάξηλε πιάθα ζα ηνπνζεηεζεί ζηαπξφο δηαζηάζεσλ 50X30cm θαη πάρνπο 2cm.
4. Απφ έλα θεξνζηάζην δηαζηάζεσλ 40X40X23,50cm θαη πάρνπο 2cm.
5. Απφ έλα θνπβνχθιην δηαζηάζεσλ 100X30X30cm θαη πάρνπο 2cm, πνπ ζα θέξεη γπάιηλε
πξνζήθε εκπξφο.
8. Απφ κία φξζηα πιάθα 100Υ100, πάρνπο 3 cm, πάλσ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζεί ζηαπξφο
δηαζηάζεσλ 35Υ20, πάρνπο 1,5 cm θαη ζα γξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ εληαθηαζκέλνπ κε ρξπζά
γξάκκαηα, ε νπνία ζα ζηεξεψλεηαη κε ρξήζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο.
Όια ηα παξαπάλσ κάξκαξα ζα είλαη γπαιηζκέλα.
(Έλα ζεη ηχπνπ Γ ηνπνζεηεκέλν)
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 240,00
(Οινγξάθσο) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ
5. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξκάξηλνπ ζηαπξνχ.
Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο ζηαπξνχ δηαζηάζεσλ 100X50X15, πάρνπο 3cm απφ ιεπθφ
κάξκαξν ζθιεξφ αξίζηεο πνηφηεηαο γπαιηζκέλν.
(Έλα ηεκάρην ηνπνζεηεκέλν)
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 30,00
(Οινγξάθσο) : ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΡΩ
6. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξκάξηλεο πιάθαο ζην νζηενθπιάθην.
Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζην λέν νζηενθπιάθην, κηαο καξκάξηλεο πιάθαο δηαζηάζεσλ
60X40, πάρνπο 2cm απφ ιεπθφ κάξκαξν ζθιεξφ αξίζηεο πνηφηεηαο γπαιηζκέλν, πάλσ ζηελ νπνία
ζα είλαη ραξαγκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ απνβηψζαληνο.
( Έλα ηεκάρην ηνπνζεηεκέλν )
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 40,00
(Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ

Ο ζπληάμαο

Διέγρζεθε

Δγθξίζεθε

Η πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο

Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.

κειεηψλ & δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ

Κπξάλνο Θσκάο

Σζηφγθα Διέλε

Κπξηαθίδεο Παχινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Αγξ. Σνπ. Μεραληθφο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ»
ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ (Α.Σ.Π.) :
1/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 56.910,57 €
Φ.Π.Α. (23%)
: 13.089,43 €
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαηαζθεπήο κλεκείσλ ηξηεηνχο ηαθήο
ζην Νεθξνηαθείν ηεο Νάνπζαο. Η εξγαζία ζα εθηειεζζεί κεηά απφ πξφρεηξν δηαγσληζκφ .
Α/Α

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΟ

(€)

(€)

1

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηχπνπ Α

200

120

24.000,00

2

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηχπνπ Β

20

50

1.000,00

3

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηχπνπ Γ

65

220

14.300,00

4

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηχπνπ Γ

60

240

14.400,00

5

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξκάξηλνπ ζηαπξνχ

45

30

1.350,00

6

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξκάξηλεο πιάθαο ζην
νζηενθπιάθην.

45

40

1.800,00

Ο ζπληάμαο

ΑΘΡΟΙΜΑ

56.850,00

ΣΡΟΓΓΤΛΔΤΗ

60,57

ΑΘΡΟΙΜΑ

56.910,57

Φ.Π.Α. 23%

13.089,43

ΤΝΟΛΟΝ

70.000,00

Διέγρζεθε

Δγθξίζεθε

Η πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο

Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.

κειεηψλ & δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ
Κπξάλνο Θσκάο

Σζηφγθα Διέλε

Κπξηαθίδεο Παχινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Αγξ. Σνπ. Μεραληθφο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ»
ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ (Α.Σ.Π.) :
1/2016
Φ.Π.Α. (23%)
: 13.089,43 €
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €
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ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΔΙΓΟ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΟ

(€)

1

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηχπνπ Α

200

2

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηχπνπ Β

20

3

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηχπνπ Γ

65

4

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κλεκείσλ ηχπνπ Γ

60

5

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξκάξηλνπ
ζηαπξνχ

45

6

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξκάξηλεο πιάθαο
ζην νζηενθπιάθην.

45

(€)

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΙ 23%
ΤΝΟΛΟΝ
Ο ππνγεγξακκέλνο, πξνζθέξσ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
ΜΝΗΜΔΙΩΝ ΣΡΙΔΣΟΤ ΣΑΦΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ» ην πνζφλ ησλ (*)
………………………………………………………………………………………………………………………………… επξψ έλαληη
ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, πιένλ Φ.Π.Α. (23%).
(*)

Σίζεηαη ΟΛΟΓΡΑΦΩ θαη ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

………………., …………………….. 2016
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

(Σίζεηαη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα)

