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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με

το παρόν,

σας

γνωρίζουμε

ότι

ο

Δήμος Ελευσίνας έχει ανάγκη να προμηθευτεί συσκευές

στεγνώματος χεριών στα πλαίσια της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πολιτών. Συνοπτικά
το περιεχόμενο και ο προϋπολογισμός του αιτήματος παρουσιάζεται στην

Τεχνική Περιγραφή που

επισυνάπτεται .

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
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Υποβολή προσφοράς με θέμα : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ».

Προθεσμία υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 03 / 08 / 2020 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί :

Α. Περιγραφή – ενδεικτικός προϋπολογισμός ΣΥΝΟΛΙΚΑ :
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Α/Α

Περιγραφή
Αγαθού/ών

Ενδεικτική Ενδεικτικό
CPVS

Ποσότητα

Τιμή

Κόστος

μονάδος

χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

1
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟ

39712300-9

25

90

2.250,00 € 540,00

2.790,00 €

Σ ΧΕΡΙΩΝ

ΤEΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΡΙΩΝ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια συσκευών στεγνώματος χεριών οι οποίες θα
τοποθετηθούν στις τουαλέτες του κεντρικού Δημαρχείου και στις τουαλέτες των υπολοίπων κτηριακών
εγκαταστάσεων του Δήμου (Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ, Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ).
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 2.790,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .
Αναλυτικά τα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1

Περιγραφή
Αγαθού/ών

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

CPVS

Ποσότητα

Ενδεικτική

Ενδεικτικό

Τιμή

Κόστος χωρίς

μονάδος

ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

Συνολικό
Ενδεικτικό

24%

Κόστος

39712300-9

ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟ
Σ ΧΕΡΙΩΝ

25

90 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.250,00€

540,00 €

2.790,00 €

2.790,00€

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και είναι πιθανό να υπάρξουν διαφοροποιήσεις οι οποίες δεν θα
υπερβαίνουν το γενικό σύνολο.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευή από ΑΒS για μεγαλύτερη αντοχή
Ισχύς μοτερ: 60 W
Ισχύς θέρμανσης : 1580 W
Ισχύς κατανάλωσης: 1650 W
Ταχύτητα αέρα : 2 m3 /min.
Ροή αέρα : 2m3/min.
Στροφές κινητήρα : 2.500/min.
Αισθητήρας κίνησης και αυτόματη εκκίνηση λειτουργίας.
Επίπεδο θορύβου 70Db.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 28Χ21,7Χ16,5cm.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο
Η Μελέτη αφορά τη προμήθεια συσκευών στεγνωτήρες χεριών.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 2.790,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% από ιδίους
πόρους, η δε πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. Κ.Α.Ε. 10.7135.0014 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της
τιμής ( χαμηλότερη τιμή ) (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16).
Η ανάθεση, λόγω του ύψους του προϋπολογισμού, θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, 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.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση των υπό προμήθεια υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
(α). του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης» (άρθρο 58), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
(β) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147τ.Α’2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο
118), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
(γ) της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα

Δήμων και

Κοινοτήτων 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

Σελίδα 3 από 6

(δ) του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αρθ.209 «Προμήθειες –
Υπηρεσίες – Μελέτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, και παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.
3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
(ε) το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι:
α) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
β) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης
γ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
δ) Η τεχνική περιγραφή
ε) Η σύμβαση.
Άρθρο 4ο : Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος
να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της
συμβάσεως.
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα παράτασης,
μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον
προϋπολογισμό.
Σε περίπτωση που θα λήξει το ποσό της ανάθεσης θα λήγει αυτοδίκαια και η σύμβαση χωρίς να
χρειάζεται κάποια απόφαση αρμόδιου οργάνου.
Επίσης στην περίπτωση απορρόφησης του προϋπολογισμού πριν την λήξη της σύμβασης, δύναται να
συντελείται η λήξη αυτής με ενέργειες της υπηρεσίας επειδή δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο.

Άρθρο 5ο : Φόροι τέλη κρατήσεις
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και κάθε απαιτούμενη εργασία εργατοτεχνιτών και
μεταφοράς.
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν βάσει των κείμενων διατάξεων κατά την ημέρα της ανάθεσης της υπηρεσίας, καθώς και με τα
τυχόν μεταφορικά έξοδα. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 6ο : 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.
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Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα υπό προμήθεια είδη μέσα στον
προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Άρθρο 7ο : Παράδοση - παραλαβή προμηθειών
Για την παράδοση των προμηθειών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 με τις τυχόν
τροποποιήσεις αυτού.

Οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν μαζί με την προμήθεια και τις

οποιεσδήποτε δαπάνες που αφορούν την συσκευασία, την φορτοεκφόρτωση, την μεταφορά και
παράδοση. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου εντός του
χρόνου ισχύος της σύμβασης. Ειδικότερα, η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας του
Δήμου προς τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται
μέσω εγγράφου, με fax, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω
τηλεφώνου και θα εκτελείται εντός δέκα (10)εργάσιμων ημερών.
Για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο : Πληρωμή
Η πληρωμή του αναδόχου

θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο 100% των

τμηματικά προσκομιζόμενων τιμολογίων – νόμιμων παραστατικών, και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, σύμφωνα με την πρόοδο της παράδοσης της προμήθειας, αφού γίνουν και όλες οι κρατήσεις
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5 του άρθρου 4 της Οδηγίας2
011/7 («Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών»), η προθεσμία εξόφλησης 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 κ.λ.π.)

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη
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