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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, κατόπιν του

αριθμ. πρωτ.

1017 T.Y/15-05-2019

Πρωτογενούς αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ΄ Περιβάλλοντος
, ενδιαφέρεται

να

σας

αναθέσει

την

προμήθεια

και τοποθέτηση

υαλοπινάκων , Plexiglas κ.λ.π. σε κτίρια ευθύνης του Δήμου μας , σύμφωνα
με την συνημμένη αριθμ. 28/2019 μελέτη.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά (κλειστή), μέχρι
την

Τετάρτη

22/05/2019

και ώρα 13:00

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα
Γραμματείας και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας ,(Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο –
κεντρική πλατεία Πύργου). Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο αναγράφονται ,

η λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ο τίτλος της προμήθειας

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ) για την οποία υποβάλλεται η προσφορά και
τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του

άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας,
να μας αποστείλετε και:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου φυσικού προσώπου.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η υποχρέωση αφορά:
-

για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και

-

για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Φορολογική ενημερότητα.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα

(ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

Εταιρείας και Διοικούντων )

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
του νομικού προσώπου (π.χ. καταστατικό).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ

Συν. Αριθμ. 28/2019
Μελέτη

ΤΙΤΛΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων
Plexiglass κλπ. , σε κτίρια ευθύνης Δήμου
Πύργου
7.000,00 €

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Προυπολ:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Αρ. Μελ.:

28/2019
30.6661.08

Κ.Α.:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση
υαλοπινάκων, plexiglass κλπ σε κτίρια την ευθύνη των οποίων την έχει ο
Δήμος Πύργου.
Τα υπό προμήθεια υλικά θα τοποθετηθούν αρχικά σε αντικατάσταση
κατεστραμμένων υαλοπινάκων, κουφωμάτων των κλειστών-ανενεργών
σχολείων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Πύργου, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά κέντρα τόσο στις εκλογές Μαΐου 2019 όσο
και στις επερχόμενες του Οκτωβρίου του ίδιου έτους καθώς επίσης στο
κτιριακό συγκρότημα του Κούβελου στο οποίο έγιναν βανδαλισμοί από
περιθωριακές ομάδες (πηγή: ilianews/ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/Τριτοκοσμικές εικόνες στη
συνοικία

Κούβελου

Πύργου,

ημ/νία

20-10-2018,

link:

https://ilia.news/%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%
83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%
8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%83%CF%85%CE%
BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CE%BA/)

Τα σχολεία στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις είναι:
1. Δημοτικό Σχολείο Κορυφής.
Απαιτείται η αποκατάσταση υαλοπινάκων απλών επί ξύλινου ή
μεταλλικού σκελετού ογδόντα πέντε (85) τεμαχίων, πάχους πέντε
χιλιοστών (5mm), συνολικού εμβαδού περίπου 30 τ.μ.
2. Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκέρας.

Απαιτείται η αποκατάσταση υαλοπινάκων απλών επί ξύλινου ή
μεταλλικού σκελετού εβδομήντα πέντε (75) τεμαχίων, πάχους
πέντε χιλιοστών (5mm), συνολικού εμβαδού περίπου 20 τ.μ.

3. Δημοτικό Σχολείο Χαριάς.
Απαιτείται η αποκατάσταση υαλοπινάκων απλών επί ξύλινου ή
μεταλλικού σκελετού δεκαπέντε (15) τεμαχίων, πάχους πέντε
χιλιοστών (5mm), συνολικού εμβαδού περίπου 10 τ.μ.
Στο κτιριακό συγκρότημα Κούβελου, θα πρέπει να επισκευαστούν
υαλοστάσια τύπου triplex μονά ή διπλά εκτιμώμενης επιφάνειας 20μ2.
Στην εν λόγω προμήθεια έχει προβλεφτεί ως αστάθμητος και
απρόβλεπτος παράγοντας , ποσό ύψους 2.600€ με το οποίο θα καλυφθεί
η οποιαδήποτε φθορά προκύψει είτε σε σχολεία (εν δυνάμει εκλογικά
κέντρα)

είτε

σε

οποιοδήποτε

κτίριο

του

Δήμου

προκύψει

ζημιά

μεταγενέστερη της ημερομηνίας σύνταξης της παρούσας μελέτης.
Σε κάθε μία από τις παραπάνω παρεμβάσεις υπολογίζεται η
αποξήλωση,

η

ασφαλή

απομάκρυνση

των

παλαιών

σπασμένων

υαλοπινάκων καθώς και η επαναφορά των χώρων σε πλήρη λειτουργική
κατάσταση, έτοιμοι για χρήση.
Ο

προϋπολογισμός

ανέρχεται

στο

ποσό

των

7.000,00

€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό
έτους 2019 με Κ.Α. 30.6661.08.

Πύργος 13/5/2019

Πύργος 13/5/2019

Ο συντάξας

Θεωρήθηκε
Ο αναπλ. Δ/ντης ΔΤΥ & Περ

Δημητρακόπουλος Χ.
Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.

Τσίκας Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός

ΤΙΤΛΟΣ:

Προμήθεια και
τοποθέτηση
υαλοπινάκων,
plexiglass, κ.λ.π
σε κτίρια
ευθύνης Δήμου
Πύργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προυπολογισμός:

7.000,00

Αρ. Μελέτης:

28/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

30.6661.08

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενδεικτικός Προυπολογισμός

Α/Α

Θέση

Περιγραφή
υλικού

Μονάδα μέτρησης

Τιμή μονάδας

Ποσότητα

αξία

1

Δ.Σχ. Κορυφής

μονό
τζάμι 5εκ

μ2

30

30

900,00

2

Δ. Σχ. Ξυλοκέρας

>>

μ2

30

20

600,00

3

Δ. Σχ. Χαριάς

>>

μ2

30

10

300,00

4

Κτιριακό συγκρότημα
Κούβελου

τζάμι
triplex

μ2

60

20,00

1.200,00

5

Απρόβλεπτα - Λοιπά,
μη δυνάμενα να
επιμετρηθούν

2.645,00

ΣΥΝΟΛΟ:
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

5.645,00
0,16

ΦΠΑ:

1.354,84

Τελικό σύνολο:

7.000,00

Πύργος
13/05/2019

Πύργος
13/05/2019

Ο συντάξας

Θεωρήθηκε
Ο αναπλ
Δ/ντής ΔΤΥ
& Περ

Δημητρακόπουλος
Χ.

Τσίκας
Αγγελος

Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε

Πολιτικός
Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
K.A. :

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
28 / 2019
«Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων
Plexiglass κλπ. , σε κτίρια ευθύνης Δήμου Πύργου
7.000€
30.6661.08

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Με την συγγραφή αυτή, καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. του 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
β.
Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».

ΑΡΘΡΟ 3

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 7.000€
με Φ.Π.Α. 24%

ΑΡΘΡΟ 4

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά
από διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016)

ΑΡΘΡΟ 5

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρ. 72 §1,β του
Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης για πέντε (5)
μήνες ή έως εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας ποσότητας.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του
άρθρ. 208 του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την
προσκόμιση των ειδών σε συμβατικό χρόνο παράδοσης 3 ημερών από την
εκδοθείσα εντολή της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο.
Επίσης η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ως ΠΕΝΤΕ (5) μήνες για
την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή
κατά τη λήξη της διάρκειάς της, μετά από σύμφωνη γνώμη του «προμηθευτή»
και Απόφαση του διοικούντος οργάνου του φορέα χωρίς αλλαγή των όρων της.

ΑΡΘΡΟ 7

α. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της
με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
β. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση
ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.
γ. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον
προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους,
με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να
καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 8

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι :
α. Η σύμβαση
β. Η προσφορά του αναδόχου (προϋπολογισμός & τιμολόγιο προσφοράς)
δ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
ε. Η τεχνική έκθεση & οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

ΑΡΘΡΟ 9

Αναπροσαρμογή τιμών

Σε περίπτωση παραλαβής λιγότερων υλικών από τις ποσότητες που
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ο Δήμος δεν θα έχει καμία
υποχρέωση στον Ανάδοχο.
Στη σύμβαση, δύναται να τροποποιηθεί η ποσότητα των παραδοτέων υλικών,
εφόσον προκύψει ανάγκη και η οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφτεί κατά
τη σύνταξη της παρούσας μελέτης, χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της
σύμβασης (τιμή μονάδος υλικών) και το συνολικό της τίμημα. (άρθρο 132)
Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει τροποποίηση της σύμβασης για αύξηση του
συμβατικού ποσού έως 50% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/16.

Πύργος 13/5/2019

Πύργος 13/5/2019

Ο συντάξας

Θεωρήθηκε
Ο αναπλ. Δ/ντης ΔΤΥ & Περ

Τσίκας Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός
Δημητρακόπουλος Χ.
Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.

