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

πολυεστερικών βυθιζόμενων κάδων»
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 την: « Επισκευή και συντήρηση πολυεστερικών βυθιζόμενων κάδων».

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η
ακολουθεί .

20η /03/2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που

ΘΕΜΑ: « Επισκευή και συντήρηση πολυεστερικών βυθιζόμενων κάδων »
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜ : 09 / 2019

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑ: << Επισκευή και συντήρηση πολυεστερικών βυθιζόμενων κάδων >>
Με το παρόν αίτημα η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου μας θέλει να
εξασφαλίσει την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των πολυεστερικών βυθιζόμενων κάδων
απορριμμάτων, που διαθέτει ο Δήμος Ελευσίνας, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους.
Οι αναφερόμενες εργασίες κρίνονται απαραίτητες καθόσον η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου αδυνατεί να τις
εκτελέσει λόγω έλλειψης του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και της ιδιαίτερης τεχνογνωσίας.
Το ενδεικτικό κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 24.552,00 ευρώ συμπ/νου και του ΦΠΑ 24% και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019 στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση με ΚΑΕ:
20.6265.0013.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου.
Κωδικός αριθμός CPV 2008: 50800000-3 (Διάφορες υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης).
Επειδή η καθαρή αξία της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσόν των 20.000,00 € και κατ' εφαρμογή
του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, η ανάθεση της εργασίας / υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί
με την διεξαγωγή διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης, με όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, σύμφωνα με την

επισυναπτόμενη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές. Σας επισυνάπτουμε την τεχνική περιγραφή
όπου αναλυτικά φαίνονται οι αναγκαίες εργασίες, με τα
απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά, που
απαιτούνται.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ‘’ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ’’.
Αναλυτικά τα στοιχεία των προς προμήθεια αγαθών είναι τα ακόλουθα :

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο
εσωτερικό
δοχείο
του
κάδου,
συμπεριλαμβανομένων
και
όλων
των
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών,
(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της υπ’ αρ.
9 /2019 μελέτης).
Εργασίες επισκευής και συντήρησης καπακιού
του κάδου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών,
(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της υπ’ αρ.
9 /2019 μελέτης).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΤΙΜΗ
Η ΔΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
(€)

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεμ.

40

270

1.800,00€

Τεμ.

30

300

9.000,00€

Άθροισμα
Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο

19.800,00€
4.752,00€
24.552,00€

Β. Επιθυμητή ημερομηνία εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών :
Εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης της εργασίας:
Στα σημεία υπόδειξης από την υπηρεσία.
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση εργασίας :
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της προς εκτέλεσης
εργασίας, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω εργασίας:
Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Χ

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Ελευσίνας, στην Δ.Ε. Ελευσίνας έχει ανάγκη να επισκευάσει και να συντηρήσει σαράντα (40)
πολυεστερικούς βυθιζόμενους κάδους, που είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία της πόλης , οι οποίοι

λόγω πολυχρόνιας χρήσης έχουν υποστεί φθορές, προκειμένου να διασφαλισθεί και η εύρυθμη λειτουργία
τους αλλά και η τήρηση κανόνων υγιεινής για την προστασία των πολιτών.
Οι αναφερόμενες υπηρεσίες κρίνονται απαραίτητες και πρέπει να ανατεθούν σε εξωτερικό συνεργάτη, καθόσον η
Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου αδυνατεί να τις εκτελέσει λόγω έλλειψης του κατάλληλου μηχανολογικού
εξοπλισμού καθώς και της ιδιαίτερης τεχνογνωσίας.
Το κόστος της υπηρεσίας, (συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών), ανέρχεται
στο ποσό των 24.552,00€ συμπ/νου και του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος
2019 στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση με ΚΑΕ: 20.6265.0013 .

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου.
Κωδικός αριθμός CPV 2008: 50800000-3 (Διάφορες υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης)
Επειδή η καθαρή αξία της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσόν των € 20.000,00 και κατ' εφαρμογή
του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, η ανάθεση της εργασίας / υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί
με την διεξαγωγή διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές
προδιαγραφές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λόγω συχνών δυσλειτουργιών απαιτείται να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής και συντήρησης των
πολυεστερικών βυθιζόμενων κάδων που διαθέτει ο Δήμος Ελευσίνας προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη
λειτουργία τους και η τήρηση κανόνων υγιεινής στους κατοίκους της πόλης.
Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν :
Α) Στο εσωτερικό δοχείο του κάδου:


Στα φθαρμένα τμήματα πολυεστερικές συγκολλήσεις και επαναφορά στην αρχική τους κατάσταση.



Αντικατάσταση ιμάντων πρόσδεσης του πυθμένα.



Αντικατάσταση μεταλλικών εξαρτημάτων ασφάλισης του πυθμένα.



Αντικατάσταση μεταλλικών σημείων ανάρτησης του εσωτερικού δοχείου.

Β) Στο καπάκι του κάδου:


Βαφή του καπακιού.



Αντικατάσταση των μικρών καπακιών.



Αντικατάσταση των μεντεσέδων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία εκτέλεσης όμοιων εργασιών. Οι
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου και τις θέσεις όπου ευρίσκονται διάσπαρτοι σε
σημεία της πόλης οι πολυεστερικοί βυθιζόμενοι κάδοι, ώστε να λάβουν πλήρη γνώση των χαρακτηριστικών των
εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν σε κάθε κάδο προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες, είτε με δικά του τεχνικά μέσα και προσωπικό, είτε απασχολώντας
υπεργολάβους τα ονόματα των οποίων θα κοινοποιήσει στην Υπηρεσία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων
καθώς και των υλικών με μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν.
Ο χρόνος περάτωσης των συμβατικών υπηρεσιών ορίζεται ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο
εσωτερικό
δοχείο
του
κάδου,
συμπεριλαμβανομένων
και
όλων
των
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών,
(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της υπ’ αρ.
9 /2019 μελέτης).
Εργασίες επισκευής και συντήρησης καπακιού
του κάδου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΤΙΜΗ
Η ΔΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
(€)

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεμ.

40

270

1.800,00€

Τεμ.

30

300

9.000,00€

απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών,
(σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της υπ’ αρ.
9 /2019 μελέτης).
Άθροισμα
Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο

19.800,00€
4.752,00€
24.552,00€

Σύμφωνα με τον παραπάνω ενδεικτικό προϋπολογισμό προβλέπεται να συντηρηθούν και να
επισκευαστούν, τα ήδη κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη των πολυεστερικών βυθιζόμενων κάδων του
Δήμου.
Η επισκευή και συντήρηση των εκτελούμενων εργασιών θα τιμολογείται ή τμηματικά, όπως θα εκτελείται, η και
συνολικά με το πέρας των εργασιών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων
καθώς και των υλικών και μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο των εργασιών.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Ο Δήμος Ελευσίνας, επιθυμεί να επισκευάσει και να συντηρήσει σαράντα (40) συνολικά πολυεστερικούς
βυθιζόμενους κάδους, τοποθετημένους σε διάφορα σημεία της πόλης.
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των πολυεστερικών βυθιζόμενων
κάδων που διαθέτει ο Δήμος Ελευσίνας προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους και η τήρηση
κανόνων υγιεινής στους κατοίκους της πόλης.
Όπου σε αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη “Εργοδότης” νοείται ο Δήμος Ελευσίνας και όπου η λέξη “Ανάδοχος”,
νοείται ο ανάδοχος εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα ανακηρυχθεί.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του
Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007.
5) Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας για εργασίες επισκευής και συντήρησης των πολυεστερικών βυθιζόμενων κάδων του Δήμου Ελευσίνας και συγκεκριμένα << Επισκευή και συντήρηση
πολυεστερικών βυθιζόμενων κάδων >> , οικονομικού έτους 2019.
6) Την με αριθμό 9/2019 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.
7) Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στη παρούσα μελέτη, καθώς και του συνόλου των διατάξεων
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3ο - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 24.552,00€ με Φ.Π.Α. 24%, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον
κωδικό ΚΑΕ: 20.6265.0013 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2019.
ΑΡΘΡΟ 4ο - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού αναφέρεται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο
ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους.
Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση με τις ποσότητες κάθε
εργασίας, είτε σε σχέση με τις αποδόσεις του προσωπικού του Αναδόχου, είτε σε σχέση με τις τιμές των
ημερομισθίων και τις τιμές των υλικών μετά την συμμετοχή του Αναδόχου στο διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)
Ο εξοπλισμός εκτέλεσης των εργασιών αν δεν διατίθεται από τον Ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες
αυτού, χωρίς ο Δήμος να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.
Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφαλή και
απρόσκοπτη εκτέλεσή τους.
Όλα τα εργαλεία/ μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι άριστα συντηρημένα Όλα τα υλικά ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εργασία επισκευής και συντήρησης να είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των κάδων.
ΑΡΘΡΟ 6ο - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΜΕΣΩΝ
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ασφαλισμένα τα πάσης φύσεως μηχανήματα, που θα χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των
εργασιών, έναντι οποιονδήποτε κινδύνων, ατυχημάτων τρίτων προσώπων και ζημιών σε ξένες ιδιοκτησίες.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα των μέσων και του προσωπικού στο σύνολό τους που θα χρησιμοποιηθούν βαρύνουν
τον Ανάδοχο, ως και κάθε εργοδοτική εισφορά.
Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο Δήμος (ως εργοδότης) με αποζημιώσεις ατυχημάτων του
προσωπικού του Αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό και
τα μέσα του Αναδόχου, σε τρίτους .
ΑΡΘΡΟ 7ο - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφαλή και
απρόσκοπτη εκτέλεσή τους.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και
κανονισμών, για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα ανάθεσης των
εργασιών, ή σε οποιοδήποτε τρίτο.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο πρέπει να έχει
εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που
απαιτούνται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών. Να έχει επίσης την προβλεπόμενη από την ισχύουσα
νομοθεσία εργασιακή ασφαλιστική κάλυψή τους.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλουν στο Δήμο πρέπει επίσης να υποβάλουν
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παρούσας
Μελέτης.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, λαμβάνοντας όλα τα
απαραίτητα μέσα ασφάλειας, με χρήση μέσων ατομικής προστασίας και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν
επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν.
ΑΡΘΡΟ 8ο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε (1) ένα έτος και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης πολυεστερικών βυθιζόμενων
κάδων που διαθέτει ο Δήμος Ελευσίνας, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους και η τήρηση
κανόνων υγιεινής στους κατοίκους της πόλης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019, στον ΚΑΕ: 20.6265.0013 με το ποσό των
24.552,00 € με Φ.Π.Α., θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απ' ευθείας
ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του
Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007.
5) Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας για εργασίες επισκευής και συντήρησης των πολυεστερικών
βυθιζόμενων κάδων του Δήμου Ελευσίνας και συγκεκριμένα << Επισκευή και συντήρηση
πολυεστερικών βυθιζόμενων κάδων >> , οικονομικού έτους 2019.
6) Την με αριθμό 9/2019 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.
7) Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στη παρούσα Μελέτη, καθώς και του συνόλου των διατάξεων
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1)
Η Τεχνική Έκθεση και η Τεχνική Περιγραφή
2)
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός.
3)
Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
4)
Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 4ο - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε συμμετέχων θα υποβάλει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εργασιών
επισκευής και συντήρησης των πολυεστερικών βυθιζόμενων κάδων
απορριμμάτων του Δήμου
Ελευσίνας.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλουν στο Δήμο πρέπει επίσης να υποβάλουν
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παρούσας
μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 5ο - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ή τμηματικά όπως θα εκτελείται, η και συνολικά με την ολοκλήρωση των
εργασιών επισκευής, και συντήρησης και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από
τα νόμιμα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 6ο - ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013 ) και την υποπαράγραφο Ζ.5, <<συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών>>, άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν
θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα
δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση του. ( π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική
ενημερότητα κλπ. )
ΑΡΘΡΟ 7ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι τέλη κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά
τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

Ελευσίνα:

19-03-2019
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κοσκινίδη Στυλιανή

