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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση

σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα συντήρησης κτιριακών εγκ/σεων και λοιπών

υποδομών συνέταξε τεχνική έκθεση για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας παιδικών χαρών περί
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ71, ΕΝ1176, ΕΝ1177.2, σύμφωνα με
την αριθ. 28492/2009 ΥΑ (ΦΕΚ931/Β/18-5-09) άρθρα 4 και 11, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου.
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: Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας παιδικών χαρών περί συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ71, ΕΝ1176, ΕΝ1177.2, σύμφωνα με την αριθμ. 28492/2009
ΥΑ (ΦΕΚ931/Β/18-5-09) άρθρα 4 και 11, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου .
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 11η/7/2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική
περιγραφή που ακολουθεί .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜ : 91/2019
Κ.Α. 30.6162.0001

Μετά από την με την αριθ. 28492/2009(ΦΕΚ Β/931) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την αριθ. 27934/2014 (ΦΕΚ Β/2029) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εκδόθηκε η με
αρ. 44/2014 εγκύκλιος του ιδίου Υπουργείου με την οποία δίνονται αναλυτικές εξηγήσεις κι κατευθύνσεις ως προς
την υλοποίηση των ελέγχων υφιστάμενων παιδικών χαρών.

Στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελευσίνας

λειτουργούν είκοσι τέσσερις υφιστάμενες παιδικές χαρές χωρίς άδεια λειτουργίας.
Η Δ/νση καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος και πρασίνου εκπόνησε μελέτη για την επισκευή των
οργάνων που βρίσκονται στις παιδικές χαρές η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ελέγχων του
φορέα πιστοποίησης. Προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας για τις παραπάνω παιδικές χαρές θα πρέπει ο
φάκελος υποβολής τους προς την αρμόδια επιτροπή να περιέχει και αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου
διαπιστευμένου φορέα, από την οποία να προκύπτει η συμμόρφωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού που θα
διατηρηθεί προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των γενικών
συναλλακτικών ηθών. (Κεφάλαιο Β, παρ. α της με αρ. 44/2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
Οι εργασίες που θα εκτελέσει ο διαπιστευμένος φορέας είναι οι παρακάτω :
Α. Για τον υφιστάμενο εξοπλισμό των οργάνων παιδικών χαρών


Έλεγχος του υφιστάμενου εξοπλισμού των παιδικών χαρών.



Πιστοποίηση του εξοπλισμού από τον διαπιστευμένο φορέα και αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου,
από την οποία να προκύπτει η συμμόρφωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού, μετά από τις τυχόν
επεμβάσεις που θα πρέπει να κάνει η υπηρεσία.

Γ. Για τα δάπεδα ασφαλείας που είναι τοποθετημένα, όπου αμφισβητείται από το φορέα η απορροφητική τους
ικανότητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ύψους πτώσης, έλεγχος με κατάλληλα όργανα και έκδοση
πιστοποιητικού ή απόρριψης τους.

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 4.984,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το ποσό των
2.500,00 € θα υλοποιηθεί στο έτος 2019 υπό τον ΚΑΕ 30.6162.0001 και το υπόλοιπο ποσό των 2.484,80 € θα
βαρύνει το οικονομικό έτος 2020 και τον αντίστοιχο ΚΑΕ για τη συγκεκριμένη δαπάνη. Σε περίπτωση που το
ποσό των 2.500,00 € δεν χρησιμοποιηθεί εξολοκλήρου το έτος 2019 το υπολειπόμενο αυτού θα μεταφερθεί στο
οικονομικό έτος 2020 και αντίστοιχα το ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του Ο.Ε. 2020 θα μεταφερθεί στο
επόμενο οικονομικό έτος.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α /Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Παιδικές χαρές

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

Έλεγχος του υφιστάμενου
εξοπλισμού των παιδικών χαρών.

24

50,00

1.200,00

2.

Πιστοποίηση του εξοπλισμού από
τον διαπιστευμένο φορέα και
αναλυτική τεχνική έκθεση
ελέγχου, από την οποία να
προκύπτει η συμμόρφωση του
εγκατεστημένου εξοπλισμού,
μετά από τις τυχόν επεμβάσεις
που θα πρέπει να κάνει η
υπηρεσία.

24

50,00

1.200,00

3.

Έλεγχος με κατάλληλα όργανα
δαπέδου ασφαλείας και έκδοση
πιστοποιητικού ή απόρριψης τους

18

90,00

1.620,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

4.020,00

ΦΠΑ

964,80

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

4.984,80

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο (Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας)
Η παρούσα συγγραφή αφορά την έκδοση αναλυτικής τεχνικής έκθεσης ελέγχου και πιστοποιητικού ασφάλειας
οργάνων παιδικής χαράς, από διαπιστευμένο φορέα και από την οποία να προκύπτει η συμμόρφωση του
εγκατεστημένου εξοπλισμού στις παιδικές χαρές προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της
επιστήμης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών.
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 προτείνεται να εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16.
Άρθρο 2ο Σύναψη σύμβασης
Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.
Ο ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε
ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της συμβάσεως.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.

O οικονομικός φορέας με την κατάθεση της προσφοράς του θα δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που θα επιλεχθεί θα
καταθέσει στο στάδιο ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από
τους διαχειριστές, 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 προς τα οποία
είναι υπόχρεος /α ( αν κάποιος απασχολεί προσωπικό να καταθέσει και την προσωπική του βεβαίωση

από το

ΕΦΚΑ αν όχι να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση πως δεν απασχολεί προσωπικό )
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου .
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.)
Άρθρο 5ο Εγγυήσεις
Δεν απαιτούνται εγγύηση συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 6ο Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
Εάν κατά την παραλαβή των εργασιών δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα ή
κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 7ο Φόροι, τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν
κατά την ημέρα της διενέργειας της ανάθεσης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 8ο Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 2 ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης επειδή οι παρατηρήσεις
που θα αναφέρονται στα φύλλα ελέγχου μπορεί να επιφέρουν δημοπρατήσεις νέων εργασιών που δεν θα
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμού έτους 2019, με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση των
θεσμοθετημένων οργάνων.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

