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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος μας έχει ανάγκη για την Προμήθεια και τοποθέτηση

προστατευτικών πλαισίων δένδρων και παρτεριών.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την
εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του
αποστολέα απαραιτήτως και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα τήν:

Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών πλαισίων δένδρων και παρτεριών.

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

26η / 03 / 2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών πλαισίων δένδρων και παρτεριών»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜ : 15/2019
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΓΑΘΟΥ
Προστατευτικά
πλαίσια
δένδρων
ΣΥΝΟΛΑ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΦΠΑ
24%
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

34928400-2

1000

Τεμ.

16.000,00

3.840,00

19.840,00

1000

Τεμ.

16.000,00

3.840,00

19.840,00

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών :
Εντός έξη (6) μηνών
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών :
Στους χώρους δενδροφύτευσης και σε παρτέρια
πρασίνου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας :
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς
προμήθεια αγαθών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
Χ
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών πλαισίων δένδρων και παρτεριών
Κ.Α. 35.6662.0001
Α.Μ. 44 / 2019
Προϋπολογισμός: 19.840,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο Δήμο Ελευσίνας υπάρχουν μέχρι τώρα περίπου 25.000 δένδρα στα πεζοδρόμια της πόλης και στους
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. Από αυτά στην πλειοψηφία τους είναι εσπεριδοειδή (νερατζιές και λεμονιές) και
ακολουθούν με φθίνουσα σειρά ελιές, πεύκα, ευκάλυπτοι, μουριές, ακακίες, λεύκες, φοίνικες, κλπ. Ένας μεγάλος
αριθμός αυτών αποτελείται από δένδρα μικρής ηλικίας και μεγέθους κορμού τα οποία φυτεύτηκαν (και φυτεύονται)
σχετικά πιο πρόσφατα, από άλλα. Αυτά τα δένδρα χρήζουν προστασίας κατά τα πρώτα έτη της ζωής τους από τυχόν
βανδαλισμούς, αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίων και παρτεριών από οχήματα, καιρικά φαινόμενα, τυχαία
ατυχήματα κ.α. με ειδικά προσαρμοσμένο για την περίσταση μεταλλικό προστατευτικό πλαίσιο το οποίο εκτός από
προστασία θα προσδώσει και καλαισθησία στις δενδροστοιχίες της πόλης.
Τα κάθε πλαίσιο θα αποτελείται ως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα από 4 στηρίγματα ύψους 150 εκ. και διαμέτρου
10 χιλ. κυλινδρικής διατομής, τα οποία στις άκρες τους θα είναι αιχμηρά διαμορφωμένα για την καλύτερη στερέωση
τους στο ριζόστρωμα του δένδρου. Τα παραπάνω στηρίγματα θα ενώνονται (με ηλεκτροσυγκόλληση αντοχής) μεταξύ
τους με τρεις οριζόντιες σειρές από μεταλλική λάμα πλάτους 3 εκ. και πάχος 2 χιλ. και στις αποστάσεις που
υποδεικνύονται στο ίδιο σχήμα. Η κάθε σειρά θα είναι ανοικτή στις άκρες με δύο τρύπες (ώστε το πλαίσιο κατά την
τοποθέτηση να περικλείει το δένδρο) και να κουμπώνει με αντίστοιχη βίδα 1 εκ. και παξιμάδι. Στο μέσον της μεσαίας
σειράς θα υπάρχει (τοποθετημένη με πριτσίνια) πινακίδα που στην οποία θα αναγράφεται «ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»
με μαύρα γράμματα σε κίτρινο φόντο, ενώ όλο το προστατευτικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι βαμμένο με
αντισκωριακή βαφή (κατάλληλη για μέταλλο) χρώματος καφέ.

Β.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα προς προμήθεια και τοποθέτηση είδη είναι τα παρακάτω, στις τιμές και στις ποσότητες που αναφέρονται
ενδεικτικά:

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

Προστατευτικά πλαίσια
δένδρων
ΣΥΝΟΛΑ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟ

(€)

ΦΠΑ
24%

Τεμ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

(€)

(€)

1000

16

16.000,00

3.840,00

19.840,00

1000

16

16.000,00

3.840,00

19.840,00

Το ύψος της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των 19.840,00 Ευρώ. Οι προσφερόμενες τιμές
συμπεριλαμβάνουν την προμήθεια και την παράδοση σε οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων του Δήμου που
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η τοποθέτηση των πλαισίων θα γίνει από τον προμηθευτή δίχως
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να μας προμηθεύει
με οποιοδήποτε ποσότητα πλαισίων του ζητηθεί με χρόνο παράδοσης εντός 3 ημερών από την έγγραφη
παραγγελία και με τόπο παράδοσης οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων του Δήμου Ελευσίνας (με όριο
μέγιστης ποσότητας ανά παραγγελία τα 100 πλαίσια).
Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίζει αιτιολογημένα
τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως
εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ (ήτοι 148.800 ευρώ με ΦΠΑ) σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια προστατευτικών μεταλλικών πλαισίων για τις ανάγκες
ανάπτυξης των μικρότερων ηλικιακά δένδρων που φυτεύτηκαν πιο πρόσφατα και πρόκειται να φυτευτούν στα
πεζοδρόμια, παρτέρια και χώρους πρασίνου των Δ.Ε. Ελευσίνας και Μαγούλας.
Ως κριτήριο ανάθεσης προτείνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή, παρ. 2, άρθρο 86, Ν. 4412/2016).
Άρθρο 2ο. Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016, «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»), του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114Α/8-6-2006) και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010, Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).
Άρθρο 3. Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:
1. Η Σύμβαση
2. Ο Προϋπολογισμός
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Η Τεχνική Περιγραφή
Άρθρο 4ο. Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται στους έξη (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι
εξαντλήσεως της αξίας της σύμβασης.
Άρθρο 4ο. Δικαίωμα συμμετοχής
Σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική η κατάθεση ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητας καθώς και ποινικού μητρώου όσων υποβάλλουν προσφορές για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης. O οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με την κατάθεση της προσφοράς του θα δεσμεύεται
ότι σε περίπτωση που θα επιλεχθεί, θα καταθέσει στο στάδιο ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά:
1) την φορολογική ενημερότητα του,
2) τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία είναι υπόχρεος)
3) έναρξη επαγγέλματος – καταστατικό της επιχείρησης,
4) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ,
3) απόσπασμα ποινικού μητρώου, και αναλυτικότερα για τα νομικά πρόσωπα:
α) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τους διαχειριστές τους,
β) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Α.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τον Δ/νοντα Σύμβούλο και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 9ο. Σύμβαση

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Η
διάρκεια της σύμβασης θα είναι 6 μήνες και η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας.
Άρθρο 10ο. Παράδοση - παραλαβή υλικού
Για την παράδοση του υλικού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή των υπό
προμήθεια ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016.
Οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν μαζί με την προμήθεια και τις οποιεσδήποτε δαπάνες που αφορούν
την συσκευασία, την φορτοεκφόρτωση, την μεταφορά και παράδοση, επί τόπου, σε οποιοδήποτε σημείο εντός των
ορίων του Δήμου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η τοποθέτηση των πλαισίων θα γίνει από τον προμηθευτή
δίχως οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Η παράδοση και τοποθέτηση των πλαισίων θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα
με τις καθημερινές ανάγκες του Δήμου εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει
την δυνατότητα να μας προμηθεύει με οποιοδήποτε ποσότητα πλαισίων του ζητηθεί με χρόνο παράδοσης των
ειδών εντός 3 ημερών από την έγγραφη παραγγελία και με τόπο παράδοσης οποιοδήποτε σημείο εντός των
ορίων του Δήμου Ελευσίνας (με όριο μέγιστης ποσότητας ανά παραγγελία τα 100 πλαίσια). Ο διαγωνιζόμενος
θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού, στην οποία να αναφέρει ρητά ότι
διαθέτει την παραπάνω δυνατότητα και ουδεμία αντίρρηση θα προβάλει για όλα τα ανωτέρω.
Άρθρο 11ο. Πλημμελής εκτέλεση προμήθειας
Εάν κατά την παραλαβή του υλικού διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζονται
ελαττώματα τότε θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 12ο. Χρόνος πληρωμής
Σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2011/7
(«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών»), η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα
υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα
δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την εξόφλησή του (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική
ενημερότητα, κλπ).

Ελευσίνα:

22-03 -2019

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κοσκινίδη Στυλιανή

