ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών & Εργασιών
Μαγούλα Δήμου Σπάρτης, T.K. 23100
------------------------Πληροφορίες: Γ. Σμυρνιός
Τηλ.: 2731361118
e-mail: gsmyrnios17@gmail.c om

Μαγούλα 21/09/2018
Αρ. πρωτ.: 20015

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) σαρώθρων συλλογής
σκουπιδιών .
Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται για την προμήθεια δύο (2) σαρώθρων
συλλογής σκουπιδιών για την κάλυψη αναγκών του.
Ο προϋπολογισμός οι τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά στοιχεία μαζ ί με το έντυπο
προσφοράς
περιέχονται στην αρ. 58/2018 συνημμένη μελέτη της Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών Χωροταξίας , Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης.
Κριτήριο θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και
καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο
φάκελο έως την
1 η Οκτωβρίου
, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στην Γραμματεία
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).
Δεκτές θα γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η
οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Προσφορές που θα
υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν
παραλαμβάνονται. Στο φάκελο θα πρέπ ει να αναγράφονται τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και μέσα να περιέχεται η οικονομική προσφορά και :
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου αντίστοιχο ανά περίπτωση.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής
εργαζόμενους.
4. Παραστατικό εκπροσώπησης.
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Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέ ρες και ώρες, από τον κο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΥΡΥΣΘΕΝΗ 27313-63360, από το Τμήμα Καθαριότητας κος Νικολέτος Σταύρος 27310 27785 και από το Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Σπάρτης, , Τηλ: 27313 -61118,
αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός .
Συνημμένα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η αρ.58/2018 μελέτη της Δ/νση Τ.Υ.Χ. Yδο & Π.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:…58/2018

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΥΠ ΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 21.080,00 EURO
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 02/08/2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/2018
ΠΡΟΫΠ.: 21.080,00 €

ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη είναι προϋπολογισμού 21.080,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
και αφορά:
Α) Την προμήθεια δύο σαρώθρων συλλογής σκουπιδιών. Τα σάρωθρα προορίζονται για την κάλυψη
αναγκών του Δήμου Σπάρτης.
Β) Ο Διαγωνισμός για την εν λόγω προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών) και με το Νόμο 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
Γ) Η προμήθεια θα εκτελεστεί σε
τρι άντα (30) ημερολογιακές ημέρες και τα υπό προμήθεια είδη θα
παραδοθούν στην αποθήκη του Δήμου.
Δ) Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2018 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20 -7135.015.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Σπάρτη 02 / 08 / 2018
Οι Συντάξαντες
Σταυρόπουλος Ευρυσθένης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε, με A’ β.
Νικολέτος Σταύρος
Γεωπόνος ΠΕ με Α΄ β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 02 / 08 / 2018
Ο Διευθυντής
κ.α.α.
Καρακίτσου Άννα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α’ β.

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/2018
ΠΡΟΫΠ.: 21.080,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α

1

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΣΑΡΩΘΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
8.500,00
€

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

2

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ
Φ.Π.Α.
17.000,00
€

Φ.Π.Α.
(24%)
4.080,00
€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Σπάρτη 02 / 08 / 2018
Οι Συντάξαντες
Σταυρόπουλος Ευρυσθένης
Ηλεκτρο λόγος Μηχανικός Π.Ε, με A’ β.
Νικολέτος Σταύρος
Γεωπόνος ΠΕ με Α΄ β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 02 / 08 / 2018
Ο Διευθυντής
κ.α.α.
Καρακίτσου Άννα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α’ β.

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.
21.080,00
€
21.080,00
€

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/2018
ΠΡΟΫΠ.: 21.080,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Τα σάρωθρα συλλογής σκουπιδιών θα είναι ηλεκτροκίνητα (κίνηση και λειτουργία) με
επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές, πρόσφατης κατασκευής, θα ακολουθούν τα ευρωπαϊκά
πρότυπα και συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας σαρώθρων. Να είναι απολύτως
καινούργια, αμεταχείριστα και να ανταποκρίνονται απολύτως στις απαιτήσεις κα ιδιομορφίες που
παρουσιάζει η σάρωση των οδικών δικτύων που αντιμετωπίζουν έντονη κυκλοφοριακή φόρτιση
και τα παρκαρισμένα οχήματα και να είναι κατάλληλο για την ανάβαση σε πεζοδρόμια ύψους 15 17 cm.
Τα σάρωθρα να είναι κατάλληλα για την κάλυψη αναγκών για τον καθαρισμό πεζοδρομίων,
πλατειών και πάρκων σε αντικατάσταση του παραδοσιακού τρόπου σάρωσης.
Το σάρωθρο να είναι κατάλληλο για την αναρρόφηση πεσμένων φύλλων, αποτσίγαρα, άδειες
φιάλες, άδεια κουτιά από αλουμίνιο, μικρά κομμάτια ξύλου ακόμα και απόβλητα κατοικίδιων.
Το σάρωθρο να διαθέτει ισχυρό σύστημα σάρωσης αναρροφητικού τύπου.
Για τη συλλογή αντικειμένων σε δυσπρόσιτα μέρη το σάρωθρο να διαθέτει ειδικό σωλήνα
αναρρόφησης οδηγούμενο από το χειριστή.
Για την μετάδοση της κίνησης και λειτουργία το σάρωθρο να διαθέτει ηλεκτρικά τροφοδοτούμενο
κινητήρα ή κινητήρες με κίνηση από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Η επαναφόρτιση των συσσωρευτών να διαρκεί το μέγιστο 8 έως 10 ώρες. Το ηλεκτρικό σύστημα
να διαθέτει προστασία από σκόνες, νερά κ.λ.π. και οι συσσωρευτές να έχουν διάρκεια ζωής
τουλάχιστον 2 χρόνια με πλήρους κύκλους φόρτισης..
Για την ασφαλή κίνηση και στάθμευση του μηχανήματος το σάρωθρο να διαθέτει κατάλληλη πέδη.
Το σάρωθρο να διαθέτει κατάλληλα ενδεικτικά όργανα για την ένδειξη των ωρών εργασίας και της
κατάστασης (στάθμης) της μπαταρίας.
Ο ανάδοχος να διαθέτει πλήρως οργανωμένο service για την τεχνική υποστήριξη - service των
προσφερόμενων σαρώθρων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ /
Α/Α
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
1.
Καινουργές – αμεταχείριστο
ΝΑΙ
2.

Ηλεκτρική λειτουργία και κίνηση

ΝΑΙ

3.

Σάρωση απορροφητικού τύπου

ΝΑΙ

4.

Φίλτρο σάρωσης

ΝΑΙ

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Σωλήνας αναρρόφησης με διάμετρο
Φ100 - Φ125 mm – σύστημα
αναρρόφησης με επιλογή του χειριστή
για περισυλλογή αντικειμένων
(κουτιά, στερεά απορρίματα κ.λ.π.)
από δυσπρόσιτα σημεία
Κινητήρας: Ηλεκτρικός 12 ή 24 V ή
36 V ή 48 V DC IP 66. Στην
προσφορά θα παρατίθενται τα πλήρη
στοιχεία του ή των ηλεκτρικών
κινητήρων όπως: Ισχύς, Τάση
λειτουργίας, συντελεστής ισχύος,
ρεύμα λειτουργίας , καθώς επίσης και
αν υπάρχει επιλογή ταχύτητας
αναρρόφησης
Μπαταρίες: Χωρητικότητας ικανής
για πλήρη λειτουργία τουλάχιστον 6 -8
ωρών σε συνθήκες πόλης. Η
ικανότητα των συσσωρευτών για τον
προσφερόμενο χρόνο λειτουργίας θα
πρέπει να αποδεικνύεται με
υπολογισμούς (ισχύς κινητήρα – τάση
– ένταση - ώρες λειτουργίας – βάθος
εκφόρτισης – απαιτούμενα αμπερόρια
(Ah) μπαταριών).
Να παρατίθενται ακριβή τεχνικά
χαρακτηριστικά των μπαταριών (είδος
συσσωρευτή -ων, χωρητικότητα σε
Ah, βάθος εκφόρτισης, χρόνος
φόρτισης, τυχόν απαιτούμενη
συντήρηση συσσωρευτών),
εργοστασιακά εκτιμώμενος χρόνος
ζωής συσσωρευτών
Πέδη στάθμευσης. Να περιγράφεται
στην προσφορά
Σύστημα εκτάκτου ανάγκης –
ασφαλείας.
Να περιγράφεται στην προσφορά
Μέγιστη κλίση όδευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

20 – 25 %

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

11.

Χωρητικότητα κάδου συλλογής
απορριμμάτων

220-260 ltr

12.

Πίνακας απαραίτητων οργάνων για τη
λειτουργία και το χειρισμό

ΝΑΙ

13.

Χειριστήρια

ΝΑΙ

14.

Πλάτος κίνησης / λειτουργίας: 600 –
800 mm

ΝΑΙ

15.

Σήμανση CE

ΝΑΙ

16.

Πρωτότυπο prospectous του
κατασκευαστή στο οποίο θα
περιλαμβάνονται απαραίτητα τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του
σαρώθρου

ΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:
ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ,
ΕΝΔΕΙΞΗ
ΣΤΑΘΜΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
START – STOP,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,
ΦΡΕΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Συμπληρωματικά στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς των σαρώθρων (επί ποινή
αποκλεισμού)
Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και ανα λαμβάνει την
προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο.
Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου ότι το κάθε σάρωθρο θα έχει ανάγλυφη σήμανση
ποιότητας βάσει των πιστοποιητικών που διαθέτει ο κάθε συμμετέχοντας .
Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη
εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον τρία (3) χρόνια και τον χρόνο
παράδοσης, που δεν θα υπερβαίνει τις (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Το εργοστάσιο παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκ ευαστής του υπό προμήθεια
σαρώθρου δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω
πιστοποιητικό.
Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά , πρέπει
να επισυνάψουν δήλωση του εκπροσώπου του κάθε εργοστασίου, στην οποία θα
δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην
προσφορά χρόνο παράδοσης.
β) θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και
απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο
γ) θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν
αυτό απαιτηθεί από το Δήμο (η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε
πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική ή
Αγγλική Γλώσσα).
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), με την
οποία να δηλώνονται μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς οι
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στη ν
επιχείρηση καθώς και ότι είναι ενήμερος προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Σπάρτη 02 / 08 / 2018
Οι Συντάξαντες
Σταυρόπουλος Ευρυσθένης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε, με A’ β.
Νικολέτος Σταύρος
Γεωπόνος ΠΕ με Α΄ β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 02 / 08 / 2018
Ο Διευθυντής
κ.α.α.
Καρακίτσου Άννα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α’ β.

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: …58/2018
ΠΡΟΫΠ.: 21.080,00 €

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αρθρο 1 ο
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δύο σαρώθρων συλλογής σκουπιδιών,
προϋπολογισμού 21.080,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Αρθρο 2 ο (Ισχύουσες Διατάξεις)
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις
κείμενες διατάξεις που ορίζουν τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. και συγκεκριμένα:
α) Το Νόμο 4412/16
β) Το Νόμο 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
γ) Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Κάθε ισχύουσα διάταξη
Αρθρο 3 ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/16.
Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να δώσει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Αρθρο 4 ο (Ανακοίνωση αποτελέσματος-Σύμβαση)
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης.
Σχετικά αναφέρονται στον Ν. 4412/16 (άρθρο 105 και 135).
Αρθρο 5 ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης)
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας
είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας
μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.
Αρθρο 6 ο (Χρόνος και τόπος παράδοσης-Κυρώσεις)

Η ισχύς της σύμβασης της προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της και θα έχει
διάρκεια τριάντα (30) ημερών.
Τα είδη θα παραδοθούν σε σημείο και σε ποσότητες που θα οριστούν από την
υπηρεσία.
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβασ η της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της προμήθειας δύναται ο Δήμος να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/16 (άρθρο 207).
Αρθρο 7 ο (Παραλαβή των ειδών)
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή όπως αυτή ορίστηκε
σύμφωνα με το Ν. 4412/16 (άρθρο 221).
Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/16 (άρθρο 208).
Αρθρο 8 ο (Φόροι , τέλη , κρατήσεις)
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους , τέλη
και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της δ ιενέργειας του διαγωνισμού.
Αρθρο 9 ο (Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές , τεχνικά στοιχεία προσφοράς)
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις
προδιαγραφές απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή προσφορά.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Σπάρτη 02 / 08 / 2018
Οι Συντάξααντες
Σταυρόπουλος Ευρυσθένης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε, με A’ β.
Νικολέτος Σταύρος
Γεωπόνος ΠΕ με Α΄ β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 02 / 08 / 2018
Ο Διευθυντής
κ.α.α.
Καρακίτσου Άννα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α’ β.

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: …58/2018…
ΠΡΟΫΠ.: 21.080,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΑΡΩΘΡΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
1 ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

