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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία " Εκκενώσεις Βόθρων δημ Κτηρίων " .
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 αλλά και τα εξής :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41 ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα την « Εκκενώσεις Βόθρων δημ Κτηρίων » Λήξη Προθεσμίας υποβολής
Προσφοράς ορίζεται η 30/10/2017 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που
ακολουθεί :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκκένωση με βυτία των βόθρων των κτιρίων του Δήμου για το έτος 2017
και το έτος 2018. Η εκκένωση των βόθρων θα γίνεται με μέσα και προσωπικό του αναδόχου και αφορά
όλα τα κτίρια της Υπηρεσίας που διαθέτουν σηπτικούς - απορροφητικούς βόθρους.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης για την συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στα οικονομικά έτη
2017 και 2018 από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος του έτους 2018.
Η συνολική δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσο των 24.790,39€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24% και θα χρηματοδοτηθεί τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ανα έτος.
Η δαπάνη της εργασίας για το έτος 2017 ανέρχεται στο ποσό των 4.999,99€ συμπ/νου του ΦΠΑ, και
θα βαρύνει την υπό Κ.Α.: 20.6131.0005 πίστωση του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου.
Το υπόλοιπο 19.790,40€ της δαπάνης θα βαρύνει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους
2018.
Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, με
Κ.Α.: 20.6131.0005, τίτλο <<Δαπάνη για εκκενώσεις βόθρων δημοτικών κτιρίων >>, ποσό 4.999,99
€ και καλύπτει την εκτιμώμενη δαπάνη για το έτος 2017.
Το υπόλοιπο ποσό 19.790,40€ για την κάλυψη της συμβατικής δαπάνης θα διατεθεί στο έτος 2018.
Ποσό που δεν θα απορροφηθεί στο τρέχον οικονομικό έτος θα μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος.
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από ιδίους πόρους,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οι εκκενώσεις αφορούν χώρους κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου
Ελευσίνας και αναφέρονται ως κάτωθι:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Κ.Α.Π.Η. Β’ (ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ)
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΔΗΜ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Κ.Δ.Α.Υ.
Κ.Ε.Π. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

A/A

1

2

Περιγραφή
αγαθού
Εργασία εκκένωσης βόθρων,
(για έτος 2017),
των κτιρίων του
Δήμου, όπως
περιγράφεται
στην υπ’ αρ.
120/2017 μελέτη,
Εργασία εκκένωσης βόθρων,
(για έτος 2018),
των κτιρίων του
Δήμου, όπως
περιγράφεται
στην υπ’ αρ.
120/2017 μελέτη.

CPVS

Ποσότητα

90460000
-9

Τεμ.
1

90460000
-9

Τεμ.
1

Μονάδα
Μέτρησης

Ενδεικτικό
κόστος χω-ρίς
Φ.Π.Α.

ως
Μελέτη

4.032,25€

ως
Μελέτη

15.960,00€

Φ.Π.Α
(24%)

Ενδεικτικό
κόστος με
ΦΠΑ

967,74€

4.999,99€

3.830,40€

19.790,40€

24.790,39€

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ

Η δαπάνη θα καταμεριστεί ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Κ.Α.Π.Η. Β’ (ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ)
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΔΗΜ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Κ.Δ.Α.Υ.
Κ.Ε.Π. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΦΠΑ (24%)
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.120,00€
1.200,00€
1.200,00€
3.215,00€
2.100,00€
1.120,00€
7.637,25€
1.200,00€
1.200,00€
19.992,25€
4.798,14€
24.790,39€

Ποσό του οικονομικού έτους 2017 που δεν θα απορροφηθεί σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες θα
μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος.
Εάν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης κάποια από τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια
συνδεθούν με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης, εννοείται ότι το προϋπολογισθέν ποσό στην
παρούσα μελέτη θα αφαιρεθεί και ο συγκεκριμένος βόθρος δεν θα αποτελεί αντικείμενο της
παρούσας μελέτης.
Ο προϋπολογισμός όσον αφορά την κάθε επί μέρους δαπάνη είναι ενδεικτικός και είναι πιθανό να
υπάρξουν διαφοροποιήσεις στα πλαίσια του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας,
όπως αυτές θα παρουσιασθούν κατά την διάρκεια του έτους στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των αναγκών
του Δήμου και δεν θα γίνει υπέρβαση στο γενικό σύνολο της δαπάνης.
Η σύμβαση θα ισχύει για δύο οικονομικά έτη, το έτος 2017 και το έτος 2018 από την υπογραφή της

σύμβασης έως το τέλος του έτους 2018, με δικαίωμα παράτασης μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων
οργάνων και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στον προϋπολογισμό.
Επίσης στην περίπτωση απορρόφησης του προϋπολογισμού πριν την λήξη της σύμβασης, να δύναται να
συντελείτε η λήξη αυτής με ενέργειες της υπηρεσίας επειδή δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1° : Αντικείμενο προμήθειας.
Η μελέτη αυτή αφορά στην « δαπάνη για την εργασία εκκένωσης βόθρων με βυτία των κτιρίων του
Δήμου », για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους για το έτος 2017 και το έτος 2018.
Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις.
H εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
β) Της διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
γ) την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/2007.
Άρθρο 3° : Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της εργασίας.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τα οικονομικό έτος 2017 και 2018 ανέρχεται στα 24.790,39€
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και κατανέμεται ως εξής:
 Η δαπάνη της εργασίας για το οικονομικό έτος 2017 ανέρχεται στο ποσό των 4.999,99€
συμπ/νου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει την υπό Κ.Α.: 20.6131.0005 πίστωση του οικονομικού
έτους 2017 του Δήμου.
 Η δαπάνη της εργασίας για το οικονομικό έτος 2018 ανέρχεται στο ποσό των 19.790,40€ και θα
βαρύνει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό.
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση με τους όρους που θα καθορισθούν από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της
τιμής (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16).
Άρθρο 3° :Σύμβαση
Η σύμβαση θα ισχύει για 1 έτος. Ο Ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος είναι
υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και για την υπογραφή της συμβάσεως για την ομάδα για την
οποία έχει επιλεγεί.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να αναπροσαρμοσθεί στις περιπτώσεις:
1. Η σύμβαση τερματίζεται με τη συμπλήρωση αθροιστικά του συνολικού ποσού της πριν τη λήξη της.
2. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί στην περίπτωση που δεν εξαντληθεί όλο το ποσό όταν λήξει η
ισχύς της με τη σύμφωνη γνώμη του ανάδοχου.
Άρθρο 4°: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν, παρέδωσε υπηρεσίες μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Άρθρο 5° : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεις, φόρους, τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν κατά την διενέργεια των εργασιών.
Άρθρο 6o: Χρόνοι Απόκρισης και Επισκευής.
Ο χρόνος απόκρισης δεν θα υπερβαίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα αναγγελίας της
ανάγκης εκκένωσης. O χρόνος εκκένωσης θα καθορίζεται κατά περίπτωση μετά από συμφωνία με τον
ανάδοχο.
Άρθρο 70: Πλημμελής εκτέλεση υπηρεσιών.
Εφ’ όσον οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εκτελούνται με ελαττωματικό
τρόπο, ο ανάδοχος υποχρεούται σε επανάληψη ή βελτίωση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και τους όρους της σύμβασης.
Άρθρο 8° Παραλαβή.
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την υπηρεσία παρουσία του αναδόχου.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία
μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή υπηρεσιών.
Εφ΄ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της υπηρεσίας, εντός της υπό

της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και
για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο.
Άρθρο 9°: Τρόπος πληρωμής.
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου για την ίδια υπηρεσία είναι σταθερές και αμετάβλητες σε
όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών με το πέρας της εργασίας.
Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία
των ΟΤΑ.
Άρθρο 10ο: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος πρέπει μαζί με την προσφορά,
να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα.) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ.) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. το καταστατικό της εταιρείας ( ή ΓΕΜΗ κατά περίπτωση όπου θα φαίνονται με ευκρίνεια τα
μέλη του ΔΣ μίας εταιρείας ).

Η Προϊσταμένη του Τμηματος Προμηθειών
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Στέλλα

