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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

O Δήμος Κυθήρων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά μέχρι 17/09/2013
στο γραφείο του Δήμου στον Ποταμό, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΕΕΛ
Καψαλίου ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.455,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές
ΤΕΜ
A.A
INVERTER τύπου CFW090070T3848ES , 22KW, 60A
(ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ) 3 ΦΑΣΕΙΣ 380V – 420V, 501
60HZ
1
INVERTER , (τριφασικός προγραμματιζόμενος ρυθμιστής
2
στροφών ) 11KW 380V – 420V 3-29A, 50-60HZ
1

3

6ES7972-0BB12-0XA0 Κονέκτορας SIMATIC DP, για
πρωτόκολλο επικοινωνίας
PROFIBUS με τα εξής
χαρακτηριστικάUP
TO
12
MBIT/S
-90
DEGREE
ANGLE
CABLE
OUTLET,
- Μέγεθος 15,8 X 64 X 35,6 MM (WXHXD),
- Συνδεσμολογία TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT.
FUNCTION, WITH PG SOCKET
1

4

6ES7313-5BG04-0AB0
Κεντρική μονάδα αυτοματισμού SIMATIC S7-300, CPU
313C
COMPACT
CPU
WITH
MPI,
- είσοδοι και έξοδοι 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1 PT100, -3
FAST
COUNTERS
(30
KHZ),
- Τροφοδοσία
24V DC POWER SUPPLY,
- Μνήμη 128 KBYTE
2

6

6GK1561-1AA01
Κάρτα επικοινωνίας CP 5611 A2 PCI-CARD
-32 BIT 3.3/5V 33/ 66 MHZ FOR CONN. TO PG OR PC
WITH PCI-BUS TO PROFIBUS OR MPI (NO WIN9XSUPPORT!)
1
SLA2-2024C
Αντικεραυνικό δικτύου RS-485
4

7

ΡΕΛΕ 4Ρ 45KW

2

8

ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΜΕ 2NC ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ 100-C

1

9

ΕΠΑΦΗ ΠΛΑΙΝΗ 1ΝΟ+1ΝC ΓΙΑ 100-C

2

10

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1

5

Κατά την οριστική παραλαβή γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όμοιο με
εκείνο που κατέθεσε ο προμηθευτής στο διαγωνισμό. Το είδος παραλαμβάνονται οριστικά εάν
συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι ίδιο με το δείγμα και
κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές,
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή
σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν
απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς
χωρίς αποζημίωση ή αύξηση των τιμών τις υπό προμήθεια ποσότητες. Δεν επιτρέπεται
μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί
αναθεωρήσεως των τιμών μονάδος.
Τα υπό προμήθεια είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου
Κυθήρων σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας προμηθειών του Δήμου με φροντίδα,
παρουσία και έξοδα του προμηθευτή. Η προμήθεια θα είναι άμεση.
Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή σε περίπτωση που
παρατηρηθεί καθυστέρηση στη παράδοση των ειδών το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κυθήρων
έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις
Με την κατάθεση της προσφοράς ακόμη απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση
του διαγωνιζόμενου για τα κάτωθι:
Ότι η ισχύς της προσφοράς του θα είναι για δύο μήνες
ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους
αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη
ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές
ότι η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός 10 ημερών μετά από την ειδοποίηση του
Δήμου για παραγγελία
ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος,
δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας και ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων όπως επίσης και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου
Τομέα
Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του για την οποιαδήποτε
απόφαση του Δήμου Κυθήρων για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού ή για την
υπαναχώρηση του Δήμου.
Δήλωση του χρόνου εγγύησης των προσφερόμενων ειδών ο οποίος δεν μπορεί να είναι
μικρότερος του ενός (1) έτους καθώς και δήλωση για την άμεση αποκατάσταση τυχόν
βλαβών ή προβλημάτων στη λειτουργία τους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Δήμου, δωρεάν για τον ανωτέρω χρόνο εγγύησης.
Τέλος οφείλει να δηλώσει το εργοστάσιο και τη χώρα παραγωγής των προσφερόμενων
ειδών.

Εκ του Δήμου Κυθήρων

