Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS RALLIS
Ημερομηνία: 2018.10.25 07:31:47 EEST
Αιτία: AKRIVES ANDIGRAFO
Τόπος: PYRGOS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τίτλος προμήθειας

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Φορέας προμήθειας

: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός

: 265.000,00 €

Αριθμός μελέτης
Ειδικός προϋπ/σμός

: 58/2018
:

Υπάρχουσα πίστωση

: 49.747,85 € (για το έτος 2018)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
ΜΒΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α.Μ.: 58/2018

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 31681410 (Ηλεκτρολογικό υλικό)

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπών συναφών ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Δ. Πύργου.
Συγκεκριμένα η μελέτη αποτελείται από τέσσερις (4) ομάδες. Η πρώτη αφορά την
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, η δεύτερη την προμήθεια χαλύβδινων ιστών, η
τρίτη την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και η τέταρτη την προμήθεια γιρλαντών
και λοιπών εορταστικών ειδών.
Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό – τιμολόγιο της μελέτης.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο των ομάδων του
προϋπολογισμού, ή για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα
περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
Ο προμηθευτής θα έχει πιστοποίηση ISO 9000 (9001,9002,9003).οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια υλικά στην έδρα του Δήμου.
Η χρήση του ηλεκτρολογικού υλικού θα γίνει από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου.
Τα υπό προμήθεια είδη θα έχουν πιστοποίηση CE και τα εργοστάσια παραγωγής
αυτών θε έχουν πιστοποίηση ISO 9000 (9001,9002,9003).
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 265.000,00 € με το
ΦΠΑ και θα καλυφθεί το ποσό των 49.747,85 € το έτος 2018 από τον Κ.Α.
30.6661.06 και το υπόλοιπο συμβατικό ποσό από τον προϋπολογισμό του έτους
2019.
Πύργος, 02-10-2018
Ο Συντάξας

Γεώργιος Ράλλης
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

