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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα συντήρησης κτιριακών εγκ/σεων και λοιπών υποδομών συνέταξε τεχνική
έκθεση για την εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης που βρίσκεται στο δημοτικό αμαξοστάσιο
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 :
Υποβολή προσφοράς με θέμα : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 2019

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών

Προθεσμίας υποβολής προσφοράς ορίζεται η 20η / 9 / 2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που
ακολουθεί .

Τίτλος : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 2019
Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα συντήρησης κτιριακών εγκ/σεων και λοιπών υποδομών συνέταξε τεχνική
έκθεση για την εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης που βρίσκεται στο δημοτικό αμαξοστάσιο.
Αναλυτικά τα στοιχεία των εργασιών είναι τα ακόλουθα :
Α. Περιγραφή των εργασιών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α

Περιγραφή
Αγαθού/ών

CPVS

Ποσότητα

Ενδεικτι-κή
Τιμή
μονάδος

Ενδεικτικό
Κόστος χωρίς
ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

1

1.

Εξαγωγή αντλητικού
συγκροτήματος
(σωληνώσεων και
αντλίας)

7649200
0-8

1 τεμ.

1.300,00

ΣΥΝΟΛΑ :

1.300,00

312,00

1300,00€

312,00€

1.612,00

1.612,00€

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών : Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών : Αντλιοστάσιο αμαξοστασίου Δ.Ε. Ελευσίνας
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας :
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των υλικών και εργασιών, για την
σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
Χ
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο αμαξοστάσιο του δήμου Ελευσίνας υπάρχει γεώτρηση η οποία εξυπηρετεί το δίκτυο πυρόσβεσης των χώρων που είναι
εγκατεστημένα και λειτουργούν τα συνεργεία του δήμου και ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Η αντλία
παρουσίασε πρόβλημα και μετά από μετρήσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι έχει καεί και δεν λειτουργεί πλέον. Η εργασία που
απαιτείται να γίνει είναι η παρακάτω :


Εξαγωγή των σωληνώσεων της γεώτρησης και της αντλίας που βρίσκεται σε βάθος περίπου 30 μέτρων από την
επιφάνεια του εδάφους με την βοήθεια τηλεσκοπικού γερανού.

Επειδή ο δήμος δεν διαθέτει τηλεσκοπικό γερανό και σε περίπτωση αστοχίας και πτώσης της αντλίας στον πάτο της γεώτρησης
δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό που να υπηρετεί στο δήμο και να μπορεί να βγάλει την αντλία από την γεώτρηση, κρίνεται
σκόπιμο να ανατεθεί η εργασία σε εξωτερικό συνεργάτη.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 1.612,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμού του δήμου έτους 2019 στον ΚΑΕ 30.6262.0014.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

Α
/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Εξαγωγή αντλητικού συγκροτήματος
(σωληνώσεων και αντλίας)

1 τεμ .

1.300,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ

1.300,00

1.300,00
312,00
1.612,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης που βρίσκεται στο
αμαξοστάσιο του δήμου Ελευσίνας.
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από :
Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής προτείνεται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση επειδή η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.,
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης προτείνεται να είναι το κόστος ως μοναδικό κριτήριο
ανάθεσης.
Άρθρο 4ο 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.
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.
4.Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.
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 της υπηρεσίας και την λειτουργία των υλικών 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 διαδικασίας .
Άρθρο 8ο Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 9ο
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).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη
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