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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα συντήρησης κτιριακών Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας συνέταξε μελέτη για «Εργασίες συντήρησης και επισκευής του
εξοπλισμού του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης»
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και
σφραγίζεται και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του
φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως , με το θέμα της προσφοράς ( τίτλο ) αλλά και τα εξής
στοιχεία :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Λήξη Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 29η/9/2017 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 20.6265.0010
Αρ. Μελέτης:
105/ 2017
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σας γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαία η ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού του
σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο εξοπλισμός του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής
ρύπανσης περιλαμβάνει τα όργανα μέτρησης διοξειδίου του αζώτου, όζοντος, υδρογονανθράκων, BTEX,
διοξειδίου του θείου και δύσοσμων ενώσεων θείου και αιωρουμένων σωματιδίων (PM10 & PM2,5). Επίσης
περιλαμβάνει μονάδα παραγωγής μηδενικού αερίου (ZERO AIR UNIT), βαθμονομητή (CALIBRATOR),
μετεωρολογικά όργανα και σύστημα συλλογής μετρήσεων (software και hardware). Οι εργασίες συντήρησης
και επισκευής μπορεί να γίνονται στην έδρα μας ή αν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός, στην έδρα του
αναδόχου.
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Α. Περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών –ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Οι ποσότητες (ώρες)των απαιτούμενων εργασιών είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειώνονται εντός των
ορίων του συνολικού προϋπολογισμού (7.998,00€).
Η παρούσα περιγραφή αφορά εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού του
σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης για το έτος 2017. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα
γίνονται σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών και από ειδικευμένο προσωπικό του
αναδόχου κατάλληλα εκπαιδευμένο. Μετά τη συντήρηση ή/και επισκευή, ο εξοπλισμός θα λειτουργεί
σύμφωνα με τις τεχνικές του προδιαγραφές, το οποίο θα βεβαιώνει ο ανάδοχος. Για κάθε συντήρηση η/και
επισκευή ο ανάδοχος θα συντάσσει τεχνικό δελτίο, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς οι εκτελεσθείσες
εργασίες και η διάρκειά τους και το οποίο θα συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο λειτουργίας του σταθμού.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ (7.998,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και βαρύνει τον κωδικό 20.6265.0010
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο των υπηρεσιών
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού σταθμού μέτρησης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει
της τιμής (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16).
Η εργασία, λόγω του ύψους του προϋπολογισμού, θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
H υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
β) του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
γ) της παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/2007.
ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
β) Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Τιμολόγιο
ε) Τεχνική Έκθεση
ΑΡΘΡΟ 4ο: Προσφορές
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά τη συντήρηση και επισκευή
του εξοπλισμού του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου θα
παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σχετική σύμβαση προμήθειας. Οποιαδήποτε αλλαγή τους
από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
Ο κάθε ανάδοχος θα υποβάλει προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Σύμβαση
Ο ανάδοχος της συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
μετά την κατά τον νόμο έγκριση της ανάθεσης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Πληρωμή
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση εκ μέρους των σχετικών παραστατικών.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου/ων
Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις
του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/8-8-16 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής
προθεσμίας παροχής της υπηρεσίας, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί
προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του
αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί
στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την παραλαβή των υπηρεσιών. Εάν ο ανάδοχος δεν
ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Πλημμελείς υπηρεσίες
Πλημμελείς υπηρεσίες είναι απαράδεκτες και σε τέτοια περίπτωση
ο ανάδοχος υποχρεούται να
επανορθώσει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Φόροι – τέλη – κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες
διενέργειας της διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή με τη λήξη της
σύμβασης, όποιο συμβεί πρώτο.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Χρόνος και τόπος παροχής των υπηρεσιών – Διάρκεια σύμβασης
Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής θα παρέχονται στην έδρα μας ή στην έδρα του αναδόχου (σε
περίπτωση που απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός) καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην εμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών
φορέα του δημόσιου τομέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να
προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και
χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών
ή διακοπών.
Εφ’ όσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης και τις τεχνικές
προδιαγραφές του εξοπλισμού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 13ο : 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) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που
υποχρεούται.
δ. το καταστατικό της εταιρείας ( ή ΓΕΜΗ κατά περίπτωση όπου θα φαίνονται με ευκρίνεια τα μέλη του ΔΣ
μίας εταιρείας )

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη

