ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Κύθηρα

06.05.2016

Αριθ. Πρωτ.

2072

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση
εορταστικού διακόσμου
Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ΄αρίθμ 27/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της
υπηρεσίας: «Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση
εορταστικού διακόσμου» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό: ΔΥ/29-03-2016 «Τεχνική Περιγραφή»
που επισυνάπτεται στην παρούσα και συντάχθηκε από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου μας, δηλώνοντας την τιμή που προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς
και αποδεχόμενοι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβαν γνώση.
Προθεσμία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 18.05.2016 μέχρι ώρα 11:00 μεσημβρινή .
Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή .
Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου η
οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» .
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας έως 3004-2016
Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή 487,73 Ευρώ για
την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας.
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το
επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα στοιχεία
επικοινωνίας της επιχείρησης
.
Επισυναπτόμενα:
1. Τεχνική Περιγραφή
2. Τιμολόγιο
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Έντυπο προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσφερόμενη Τιμή
σε ευρώ προ ΦΠΑ

ΦΠΑ 23%

Ολική προσφερόμενη τιμή σε
ευρώ
Συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ

Αντικατάσταση λαμπτήρων
Δημοτικού φωτισμού και
τοποθέτηση και αφαίρεση
εορταστικού διακόσμου

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβα γνώση.
Η προσφερόμενη τιμή είναι τελική και περιλαμβάνει φόρους, αμοιβές και ασφάλιση προσωπικού,
καύσιμα, έξοδα μεταφοράς κλπ.

Κύθηρα ….. - 12 – 2016

Ο

Προσφέρων

Σφραγίδα & Υπογραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κύθηρα

ΔΗΜΟΣΚΥΘΗΡΩΝ
__________________

29 / 3 / 2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΥ

Τεχνική εισήγηση του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων, για την
περιγραφή των εργασιών με ειδικό τίτλο :Αντικατάσταση Λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και
τοποθέτηση και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου.
H προϋπολογιζόμενη δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στις 12.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.
Κωδικός αριθμός Προϋπολογισμού : 02.20.7336.17
Πηγή χρηματοδότησης :Ίδιοι Πόροι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη αυτή αφορά στις εργασίες που θα γίνουν, για την επισκευή των φωτιστικών
σωμάτων, στον ηλεκτροφωτισμό των οδών και πλατειών στους 66 οικισμούς της νήσου
Κυθήρων καθώς και στους οικισμούς
(Ποταμός-Χαρχαλιανά-Γαλανιανά-Κατσανεβιανά-Μπαντουδιανά-Τσικαλαριανά-Σκαριανά) της
Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων. Η επισκευή περιλαμβάνει την αντικατάσταση λαμπτήρων,
αντικατάσταση ντουί, μετασχηματιστών, εκκινητών, φούσκας, τζαμάκια κλπ. Όλα τα υλικά θα
δίνονται από το Δήμο Κυθήρων.
Όλες οι εργασίες που θα γίνουν περιγράφονται παρακάτω :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/
Α

Περιγραφή εργασίας

1. Aντικατάσταση λαμπτήρα

Μον. Ποσ
Τιμή
Μετ ότη Μονάδος
ρ. τα σε ευρώ
3,50
τεμ 1942

Mερική
Δαπάνη
6.797,00

2. Επισκευή φωτιστικού σώματος (ντουϊ)

τεμ 227

3,50

794,50

3. Τοποθέτηση και αφαίρεση
εορταστικών φωτιστικών

τεμ 309

7,00

2.163,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ολική
Δαπάνη

9.754,50
2.243,535
11.998,035

Η σύνταξη της παρούσης γίνεται βάσει της προϋπολογιζόμενης δαπάνης στην
παρούσα περιγραφή η οποία προσδιορίζει τις εργασίες που θα γίνουν σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1.To Π.Δ 28/ ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών»
2. Του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»
3.Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων »
4.Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Νόμου 3731/2008(ΦΕΚ 263Α) των
οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των (15.000) ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.
5.Το Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
6.Της Υπουργικής απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών
ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προιόντων ,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
7. Το Ν 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις».

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1ο Αντικατάσταση λαμπτήρα
Αντικατάσταση λαμπτήρα σε φανάρι δημοτικού φωτισμού, με άλλο όμοιου τύπου με αυτόν
αντικαθίσταται.
Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται στη δαπάνη και θα δίνεται από τον Δήμο Κυθήρων
Το τεμάχιο 3,50 €

που

Άρθρο 2ο Επισκευή φωτιστικού σώματος
Επισκευή φωτιστικού σώματος η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τουλάχιστον
μία (μπορεί και παραπάνω από μία) από τις παρακάτω εργασίες:αντικατάσταση ντουί,
μετασχηματιστή, εκκινητή, φούσκας, τζαμάκι κλπ.Τα απαιτούμενα υλικά θα δίνονται από το Δήμο
Κυθήρων.
Το τεμάχιο 3,50 €

Άρθρο 3ο Τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικών φωτιστικών
Τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού φωτιστικού σώματος σε κολώνες Δημοτικού Φωτισμού.
Το εορταστικό φωτιστικό σώμα δεν συμπεριλαμβάνεται στην δαπάνη.
Το τεμάχιο 7,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Συγγραφή Υποχρεώσεων
(Π.Δ.28/80)

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας
Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για την επισκευή των φωτιστικών σωμάτων,
στον ηλεκτροφωτισμό των οδών και πλατειών στο Δήμο Κυθήρων και Δημοτική Ενότητα
Αντικυθήρων. Η επισκευή περιλαμβάνει την αντικατάσταση ντουί, μετασχηματιστών, εκκινητών,
φούσκας, τζαμάκια κλπ. Όλα τα υλικά θα δίνονται από το Δήμο Κυθήρων.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42Α)
της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α)
του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’)
του ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ 11Α)
της 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά Τεύχη
Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
α) το τιμολόγιο μελέτης.
β) η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
γ) η τεχνική περιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Προσόντα Αναδόχου
Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι εγκαταστάτης διαθέτοντας εναλλακτικά μία από τις παρακάτω άδειες
εγκαταστάτη: Α) Αποφοίτου Πολυτεχνείου (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος Μηχανικός) Β)
Αποφοίτου ΤΕΙ (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος Μηχανικός) Γ) Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α
ειδικότητας Δ) Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας (1η Ομάδα) (σύμφωνα με το ΠΔ
108/2013).

ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας
O ανάδοχος κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή θα ειδοποιείται εγγράφως ή με mail για τους λαμπτήρες
των χωριών, ή περιοχών γενικότερα, που θα πρέπει να αντικαταστήσει την επόμενη εβδομάδα
από την λήψη της ειδοποίησης.
Ο Ανάδοχος συνεπώς θα έχει οχτώ ημέρες (αν ειδοποιηθεί Πέμπτη) ή επτά ημέρες αν ειδοποιηθεί
Παρασκευή για να εκτελέσει εμπρόθεσμα όλες τις αντικαταστάσεις , επισκευές που θα
αναφέρονται στην ειδοποίηση. Ο Ανάδοχος την προηγούμενη μέρα της επίσκεψης του σε κάθε
τοπική ή δημοτική ενότητα οφείλει απαρέγκλιτα να ειδοποιεί τον Πρόεδρο για την ακριβή ώρα της
επίσκεψης του. Η επίσκεψη του Αναδόχου σε κάθε τοπική, δημοτική κοινότητα θα σημειώνεται σε
ημερολόγιο εργασίας μαζί με τις εργασίες που εκτέλεσε και θα υπογράφει και ο εκάστοτε
πρόεδρος Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας. Ο ανάδοχος για κάθε ιστό – φωτιστικό που εκτελεί
εργασία θα συμπληρώνει μία σελίδα με την ακριβή θέση του ιστού και τα στοιχεία του . Ο
ανάδοχος θα παραλαμβάνει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει από την Υπηρεσία μας και θα
επιστρέφει τα υλικά που αντικατέστησε (λαμπτήρες κ.λ.π).
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει στην υλοποίηση των υποχρεώσεων του η Υπηρεσία δύναται να
προχωρήσει σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες.
Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση όλων των προβλεπομένων
από τις κείμενες διατάξεις μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας που θα του ανατεθεί.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο ανάθεση αυτής, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, να υπογράψει τη
σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Εγγύηση
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης της Παροχής Υπηρεσίας να
προσκομίσει εγγυητική επιστολή ποσού (487,73 €) τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα
τρία λεπτά για την καλή εκτέλεση της εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Προθεσμίες
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας έως
30-04-2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Παροχής
Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ενημέρωση του αναδόχου
Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της σύμβασης που θα υπογραφεί θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις
καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από
τον Ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλονται σε παρερμηνεία
οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Τρόπος πληρωμής του αναδόχου
Για την Παροχή Υπηρεσίας η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε 12.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%). Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από
έκδοση σχετικού Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις, βάσει των κειμένων διατάξεων.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Παραλαβή της Υπηρεσίας
Η παραλαβή της παρεχόμενης Υπηρεσίας θα γίνει παρουσία του αναδόχου από επιτροπή
παραλαβής που συστήνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις προδιαγραφές της μελέτης, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να
προτείνει ή την απόρριψη της παραλαμβανόμενης Υπηρεσίας ή την αποκατάσταση των
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτής.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της
από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα
συμφέροντα αυτού τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
ΚΥΘΗΡΑ

29/3/2016
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