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ΠΡΟ
ΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα πρόσκληση , σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Συντήρησης Κτιριακών Εγκ/σεων και Λοιπών Υποδομών
συνέταξε μελέτη για τα ανταλλακτικά των οποίων είναι απαραίτητο να γίνει προμήθεια και τοποθέτηση προκειμένου να
συνεχίσει τη λειτουργία του το μηχάνημα λειοτεμαχισμού ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου, τύπου TERMINATOR
3400D, και το μηχάνημα κόσκινου του Δήμου, τύπου PRIMUS, αμφότερα της κατασκευάστριας εταιρείας Komptech
GmbH
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 θα υπάρχει διαβιβαστικό απαραιτήτως αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Υποβολή προσφοράς με θέμα την Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων
ΚΔΑΥ.
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 6η / 8 / 2018 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που
ακολουθεί.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε. : 20.6699.0013
Αρ. Μελέτης : 85 / 2018
Η μελέτη αυτή συντάσσεται από το Τμήμα Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Λοιπών Υποδομών του Δήμου Ελευσίνας και
αναφέρεται στα ανταλλακτικά των οποίων είναι απαραίτητο να γίνει προμήθεια προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του το
μηχάνημα λειοτεμαχισμού ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου, τύπου TERMINATOR 3400D, και το μηχάνημα κόσκινου του
Δήμου, τύπου PRIMUS, αμφότερα της κατασκευάστριας εταιρείας Komptech GmbH, Αυστρίας.
Κατόπιν ελέγχου και επιτόπιας αυτοψίας που διενήργησε το Τμήμα Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Λοιπών Υποδομών
του Δήμου, διαπιστώθηκαν φυσιολογικές φθορές σε εξαρτήματα, καθώς και ζημιές και βλάβες σε υποσυστήματα των μηχανημάτων,

τα οποία ήδη εργάζονται ανελλιπώς επί 10 έτη και 9 έτη αντιστοίχως, και συνεπώς καθώς «γηράσκουν», παρ’ όλη την επιμελή
συντήρηση, εμφανίζουν φθορές και ζημιές.
Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά, θα διασφαλίσουν την συνέχιση της λειτουργίας των μηχανημάτων και του δημοτικού
ΚΔΑΥ. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την τοποθέτηση των ανταλλακτικών, καθώς και τυχόν
εργασίες και επισκευές που κριθούν απαραίτητες προκειμένου να τοποθετηθούν τα ανταλλακτικά και να συνεχιστεί η
απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επίσημων καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας Komptech
GmbH, Αυστρίας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ποσότητα
(τεμ.)

Τιμή /
τεμ. (€)

Δαπάνη (€)

Carrier roller (κύλινδρος υποστήριξης λείου μεταφορικού
ιμάντα κάτω από το τύμπανο κοσκίνισης)

2

160,00

320,00

2

Carrier and axial roller (τροχός υποστήριξης τυμπάνου
κοσκίνισης)

1

680,00

680,00

3

Λείος μεταφορικός ιμάντας κάτω από το τύμπανο
κοσκίνισης

1

1.400,00

Winch, standard belt (βίντσι αναδίπλωσης ιμάντα) (900kg)

1

595,00

595,00

Ανακατασκευασμένο πόδι και πέδιλο υποστήριξης τρέηλερ

1

479,97

479,97

Πλήρες σετ από φίλτρα μηχανήματος
(καυσίμου, ελαίου, υδραυλικού, αέρος)

3

275,00

825,00

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Ανταλλακτικά κόσκινου Primus
1

4
5
6

1.400,00

Ανταλλακτικά τεμαχιστή Terminator
7

Counter comb teeth armored (σταθερό κοπτικό κόντρας,
θωρακισμένο)

14

205,00

2.870,00

8

Wearing tooth smooth armored front
(σταθερό κοπτικό κόντρας, θωρακισμένο, αριστερό
ακριανό)

1

235,00

235,00

Wearing tooth smooth armored rear
(σταθερό κοπτικό κόντρας, θωρακισμένο, δεξί ακριανό)

1

235,00

235,00

Wood tooth armored (κοπτικό περιστρεφόμενου τυμπάνου,
θωρακισμένο)

30

90,00

2.700,00

Hexagon bolt M30x200 (βίδα 20cm, διαμέτρου 3cm,
σκληρότητας 10.9)

26

9,50

247,00

Hex nut M30 10sw (παξιμάδι ασφαλείας)

26

2,30

59,80

Πλήρες σετ από φίλτρα μηχανήματος
(καυσίμου, ελαίου, υδραυλικού, αέρος)

2

725,00

9

10

11
12
13

1.450,00

ΣΥΝΟΛΑ

12.096,77

ΦΠΑ 24%

2.903,23

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

15.000,00

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο συγγραφής

Η συγγραφή αυτή αφορά τα ανταλλακτικά των οποίων είναι απαραίτητο να γίνει προμήθεια προκειμένου να συνεχίσει τη
λειτουργία του το μηχάνημα λειοτεμαχισμού ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου, τύπου TERMINATOR 3400D, και το μηχάνημα
κόσκινου του Δήμου, τύπου PRIMUS,.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Για την παρούσα προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις:
2.1 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006), και συγκεκριμένα το άρθρο
199 αυτού.
2.2 Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).
2.3 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016), και ειδικότερα το
Άρθρο 118.

Άρθρο 3ο

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι :
3.1 Τιμολόγιο Προσφοράς
3.2 Προϋπολογισμός Προσφοράς
3.3 Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας 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.
4.1 Σε όλο το διάστημα της τοποθέτησης των ανταλλακτικών θα παρευρίσκεται πλησίον του χώρου επισκευής ο αρμόδιος
υπάλληλος του Δήμου, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, και πάντως σε απόσταση τέτοια που θα του επιτρέπει να έχει την
επίβλεψη των εκτελούμενων εργασιών.
4.2 Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια, καινούργια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαι-τούνται από τον κατασκευαστή
των μηχανημάτων

Άρθρο 5ο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών
(ενώσεις οικονομικών φορέων).
5.1 Ο οικονομικός φορέας με την κατάθεση της προσφοράς του, θα καταθέσει και τα εξής δικαιολογητικά:
1) την φορολογική ενημερότητα του,
2) τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία είναι υπόχρεος) και
3) το ποινικό μητρώο, και αναλυτικότερα για τα νομικά πρόσωπα:
α) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τους διαχειριστές τους,
β) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Α.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τον Δ/νοντα Σύμβούλο και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία ( και πρόσφατο ΓΕΜΗ έτους 2018 κατά περίπτωση όπου θα φαίνονται με
ευκρίνεια τα μέλη του ΔΣ )
5) Έναρξη δραστηριοτήτων στην Δ.Ο.Υ.
6) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται το ειδικό επάγγελμα.
7) Για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών θα καταθέσει έγγραφη πρωτότυπη βεβαίωση από την εταιρεία Komptech
GmbH, Αυστρίας η οποία έχει κατασκευάσει το μηχάνημα λειοτεμαχιστή TERMINATOR 3400D και το μηχάνημα κόσκινου
PRIMUS, ότι το προσωπικό που εκτελεί τις παραπάνω εργασίες είναι εξουσιοδοτημένο, κατάλληλα εκπαιδευμένο και γενικά
πιστοποιημένο και αποδεκτό να εκτελεί πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης και επισκευής επί αυτών των μηχανημάτων.

Άρθρο 6ο

Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε
βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω προμήθειας, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υπόκειται σε
ποινική ρήτρα ίση προς δυο στα εκατό (2%) για την πρώτη εβδομάδα καθυστερήσεως και τέσσερα στα εκατό (4%) για την δεύτερη
εβδομάδα καθυστερήσεως επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση προμήθειας. Μετά την καθυστέρηση των δυο αυτών
εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την σύμβαση.

Άρθρο 7ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα
της ανάθεσης της εργασίας, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο Ελευσίνας.

Άρθρο 8ο

Παραλαβή

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας μέχρι την
επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Εργοδότη. Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν
συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζό-μενης προθεσμίας, ο εργοδότης δικαιούται να
προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα
συμφέροντά του τρόπο.

Άρθρο 9ο

Πληρωμές

Η πληρωμή της αξίας των ανταλλακτικών θα γίνει με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδοθούν μετά την παραλαβή
τους και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής τους.

Άρθρο 10ο

Σταθερότητα τιμής

Η τιμή θα είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγγελίας.

Άρθρο 11ο

Ενιαία ισχύς της συμβάσεως

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας καθορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κοσκινίδη Στυλιανή

