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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
O Δήμος Κυθήρων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά μέχρι 25/4/2013
στο γραφείο του Δήμου στον Ποταμό, για την προμήθεια λαμπτήρων για το δημοτικό φωτισμό
προϋπολογισμού 8.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις κάτωθι
τεχνικές προδιαγραφές.
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια λαμπτήρων, οι οποίοι θα είναι
κατάλληλοι για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του
Δήμου Κυθήρων. Οι απαιτούμενες ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των
προτέρων και για τον λόγο αυτό έχει γίνει εκτίμηση των ποσοτήτων που θα απαιτηθούν για την
κάλυψη των αναγκών του Δήμου για το έτος 2013.
Τα είδη τα οποία αναφέρονται μαζί με τις αντίστοιχες ποσότητες στους παρακάτω πίνακες, θα
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής, διάθεσης και
εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Οι ποσότητες και οι προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται στη συνέχεια.
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1.Κατανάλωση 25 watt που
1 TEMAXIO
1481
αντιστοιχούν σε απόδοση
συμβατικού λαμπτήρα 125watt
2.Kάλυκας από επινικελωμένο
ορείχαλκο Ε27
3.Χρόνος ζωής τουλάχιστον
10.000 ώρες
4. Ενεργειακής κλάσης Α
5. Τάση λειτουργίας
170-250 Volt
6. Φωτεινής ροής τουλάχιστον
60lm/w(1380 Lumen)
7.Άσπρο σφαιρικό κάλυμμα
(GLOBE )
8.Περιγραφή απόχρωσης :Ψυχρό φώς
ημέρας.
9.Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από
2.000 ώρες 80%.
10.Λειτουργία σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος -20ο C έως 55ο C
Οι Λαμπτήρες πρέπει να είναι οικονομικοί (χαμηλή κατανάλωση – μεγάλη διάρκεια).
Για κάθε είδος απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομιστεί στην επιτροπή διαγωνισμού
δείγμα (ένα τεμάχιο ανά είδος). Στη συσκευασία του κάθε λαμπτήρα θα πρέπει να
αναγράφονται ο τύπος του λαμπτήρα, η βάση του, η κατανάλωση (W) η απόδοση (W) η τάση
λειτουργίας (V) η διάρκεια ζωής (σε ώρες), ο βαθμός χρωματικής απόδοσης, η εξοικονόμηση

ενέργειας (επί τοις εκατό) η ένταση φωτός (lumen), οι διαστάσεις και η ενεργειακή τάξη. Εάν
αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αναγράφονται στη συσκευασία ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να τα
δηλώσει στην επιτροπή επί ποινή αποκλεισμού.
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 μπορεί να είναι τμηματική, θα γίνει το
ανώτερο σε 2 παραδόσεις και η πρώτη παράδοση θα είναι το 30% της συνολικής ποσότητας
και θα γίνει άμεσα (τρεις ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης ) η επόμενη παράδοση θα
γίνει εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης .
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 είναι όπως αναγράφεται ανωτέρω
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 των λαμπτήρων 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.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2736033105
ΚΥΘΗΡΑ 19/04/2013
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΑΘΗΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

