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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ 

       

O Δήκνο Κπζήξσλ θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κέρξη 5/4/2011 

ζην γξαθείν ηνπ Δήκνπ ζηνλ Πνηακό, γηα ηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ γηα ην δεκνηηθό 

θσηηζκό πποϋπολογιζμού 9.996,21 Εςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζύκθσλα κε 

ηηο θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.   

Οη θάησζη ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ, νη νπνίνη ζα 

είλαη θαηάιιεινη γηα θάιπςε ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθώλ ηεο ππεξεζίαο Ηιεθηξνθσηηζκνύ 

ηνπ Δήκνπ Κπζήξσλ. Οη απαηηνύκελεο πνζόηεηεο δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό έρεη γίλεη εθηίκεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα 

απαηηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Δήκνπ γηα ην έηνο 2012. 

Σα είδε ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηηο αληίζηνηρεο πνζόηεηεο ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, 

ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ζα ηεξνύλ όινπο ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο, δηάζεζεο 

θαη εκπνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

Οη πνζόηεηεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Α/Α  ΣΕΥΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ   

ΥΡΗΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ  

ΠΟΟΣΗΣΑ  

 1     1.Καηαλάισζε 25 watt πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε απόδνζε 

ζπκβαηηθνύ ιακπηήξα 125watt     

2.Kάιπθαο από επηληθεισκέλν 

νξείραιθν Ε27 

 3.Υξόλνο δσήο ηνπιάρηζηνλ  

 10.000 ώξεο 

 4. Ελεξγεηαθήο θιάζεο Α 

 5. Σάζε ιεηηνπξγίαο  

 170-250 Volt 

 6. Φσηεηλήο ξνήο ηνπιάρηζηνλ              

60lm/w(1380 Lumen) 

 7.Άζπξν ζθαηξηθό θάιπκκα  
(GLOBE ) 

 8.Πεξηγξαθή απόρξσζεο :Φπρξό θώο 

εκέξαο. 

 9.Δηαηήξεζε θσηεηλήο ξνήο κεηά από 

2.000 ώξεο 80%. 

 10.Λεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο  -20
ν
 C έσο 55

ν
 C  

 

 

TEMAXIO 1505 

Οη Λακπηήξεο πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθνί (ρακειή θαηαλάισζε – κεγάιε δηάξθεηα). 

Γηα θάζε είδνο απαηηείηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα πξνζθνκηζηεί ζηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνύ δείγκα (έλα ηεκάρην αλά είδνο). ηε ζπζθεπαζία ηνπ θάζε ιακπηήξα ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ν ηύπνο ηνπ ιακπηήξα, ε βάζε ηνπ, ε θαηαλάισζε (W) ε απόδνζε 

(W) ε ηάζε ιεηηνπξγίαο (V) ε δηάξθεηα δσήο (ζε ώξεο), ν βαζκόο ρξσκαηηθήο απόδνζεο, ε 



εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (επί ηνηο εθαηό) ε έληαζε θσηόο (lumen), νη δηαζηάζεηο θαη ε 

ελεξγεηαθή ηάμε. Εάλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ν 

δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα ηα δειώζεη ζηελ επηηξνπή επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 

Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ην είδνο είλαη όκνην 

κε εθείλν πνπ θαηέζεζε ν πξνκεζεπηήο ζην δηαγσληζκό. Σν είδνο παξαιακβάλνληαη 

νξηζηηθά εάλ ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη αθνύ δηαπηζησζεί όηη είλαη ίδην κε 

ην δείγκα θαη θαηάιιειν γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ 

παξαηεξεζνύλ δηαθνξέο, απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ε ππεξεζία έρεη ην 

δηθαίσκα λα απνξξίςεη κέξνο ή ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο θαη λα δεηήζεη ηελ άκεζε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε είδε πνπ λα ζπκθσλνύλ απόιπηα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Σν 

Δ.. έρεη ην δηθαίσκα λα απμνκεηώζεη κνλνκεξώο ρσξίο απνδεκίσζε ή αύμεζε ησλ ηηκώλ 

ηηο ππό πξνκήζεηα πνζόηεηεο. Δελ επηηξέπεηαη κεηαγελέζηεξε αύμεζε ησλ ηηκώλ κνλάδαο 

θαη ε πξνκήζεηα δελ ππόθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί αλαζεσξήζεσο ησλ ηηκώλ κνλάδνο. 

Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ Δήκνπ 

Kπζήξσλ ζύκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο ππεξεζίαο πξνκεζεηώλ ηνπ Δήκνπ κε θξνληίδα, 

παξνπζία και έξοδα ηος ππομηθεςηή. Η πξνκήζεηα ζα είλαη ηκεκαηηθή, ζα γίλεη ην 

αλώηεξν ζε 3 παξαδόζεηο θαη ε θάζε παξάδνζε ζα γίλεηαη ζε δηάζηεκα έσο 10 εξγαζίκσλ 

εκεξώλ κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ Δήκνπ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα 

πξνκεζεύζεη ηα είδε ή ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνύλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαδόζεηο 

ησλ εηδώλ ην Δεκνηηθό πκβνύιην Δήκνπ Κπζήξσλ  έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιύζεη ηε 

ζύκβαζε θαη λα θεξύμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο αθόκε απαηηείηαη επί ποινή αποκλειζμού ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ γηα ηα θάησζη: 

 Όηη ε ηζρύο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζα είλαη γηα δύν κήλεο 

 όηη έρεη ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη όηη ηνπο 

απνδέρεηαη ρσξίο θακία επηθύιαμε 

 όηη ε πξνζθνξά ηνπ δελ έρεη θακία απόθιηζε από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 όηη ε παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη εληόο 10 εκεξώλ κεηά από ηελ εηδνπνίεζε ηνπ 

Δήκνπ γηα παξαγγειία 

 όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί από δηαγσληζκνύο ηνπ Δεκνζίνπ, δελ έρεη θεξπρζεί 

έθπησηνο, δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη όηη είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ όπσο επίζεο θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πξνο 

Τπεξεζίεο ηνπ Δεκόζηνπ Σνκέα 

 Δήισζε όηη παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ γηα ηελ νπνηαδήπνηε 

απόθαζε ηνπ Δήκνπ Kπζήξσλ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ή γηα ηελ 

ππαλαρώξεζε ηνπ Δήκνπ.  

 Δήισζε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξόηεξνο ηνπ ελόο (1) έηνπο θαζώο θαη δήισζε γηα ηελ άκεζε 

απνθαηάζηαζε ηπρόλ βιαβώλ ή πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ιακπηήξσλ πνπ 

δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Δήκνπ, δσξεάλ γηα ηνλ αλσηέξσ ρξόλν 

εγγύεζεο.  

 Σέινο νθείιεη λα δειώζεη ην εξγνζηάζην θαη ηε ρώξα παξαγσγήο ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. 

   ΚΤΘΗΡΑ   27/03/2012 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

   ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Ι. ΣΑΘΗ 

  

 


