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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση, σας γνωρίζουμε οτι το τμήμα συντήρησης κτιριακών εγκ/σεων και
λοιπών υποδομών συνέταξε τεχνική έκθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών και
κοπτικών εργαλείων, την επισκευή ξυλουργικών μηχανημάτων και την λείανση των κοπτικών
εργαλείων των ξυλουργικών μηχανημάτων του Δήμου Ελευσίνας.

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
διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα τήν: «Συντήρηση ξυλουργικού και λοιπού κεφαλαιακού
μηχανολογικού εξοπλισμού»

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η
στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

12η / 12/ 2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται

και

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά :


την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών και κοπτικών εργαλείων ξυλουργικών
μηχανημάτων.



την επισκευή ξυλουργικών μηχανημάτων.



Τη λείανση των κοπτικών εργαλείων των κοπτικών μηχανημάτων.

Διαπιστώθηκε φθορά στους φελλούς των τροχαλιών της κορδέλας, με αποτέλεσμα να έχουμε
παράγωνη κοπή των ξύλων, δυσλειτουργία στη σβούρα, καθώς και λόγω βλάβης εξαρτημάτων στο
μηχάνημα πλανίσματος, ξεχονδρίσματος διακοπή λειτουργίας του.
Για την αποκατάσταση των βλαβών και σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων του ξυλουργείου
πρέπει να γίνουν οι προμήθειες και εργασίες που αναφέρονται στον κάτωθι ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Οι αύξοντες αριθμοί 1 έως και 4 του ενδεικτικού προϋπολογισμού αφορούν προμήθειες υλικών
με την τοποθέτηση τους, των οποίων η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 570,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και οι
αύξοντες αριθμοί από 5 έως 13 αφορούν παροχή υπηρεσιών των οποίων η δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 1.488,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 2.058,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 2.551,92 και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 με Κ.Α.Ε. : 20. 6264.0015.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α
/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Άνω οδηγός συγκράτησης κορδέλας
βαρέως τύπου με τρία ροδάκια από
ατσάλι διαμέτρου 70mm και διπλά
ρουλεμάν σε κάθε άξονα τους

1 τεμ.

220,00

220,00 €

2

Κάτω οδηγός συγκράτησης κορδέλας
από αλουμίνιο και βακελίτες
διαστάσεων 80Χ80mm

1 τεμ.

110,00

110,00 €

3

Σετ εξαρτημάτων τοποθέτησης
μαχαιριών πλάνης απόλυτης ακρίβειας
από αλουμίνιο και μαγνήτες

1 τεμ.

120,00

120,00 €

4

Δίσκος κοπής μελαμίνης με κοίλο δόντι
και χαράγματα με laser για αποφυγή
θορύβου και κραδασμών διαστάσεων

1 τεμ.

120,00

120,00 €

300Χ30 Ζ=72
5

Επισκευή σβούρας

6

Επισκευή ξεχονδριστήρα

7

Αλλαγή φελλών κορδέλας,
ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση
κορδέλας, τοποθέτηση άνω και κάτω
οδηγών κορδέλας

3,5 ώρες

50,00

175,00€

2,5 ώρες

50,00

125,00

6 ώρες

50,00

300,00

8

Τρόχισμα – τσαπράζι κορδέλας

30 τεμ.

8,00

240,00

9

Κόλλημα κορδέλας

10 τεμ.

3,00

30,00

10

Τρόχισμα μαχαιριών πλάνης

24 σετ

12,00

288,00

11

Τρόχισμα έως 250ο δίσκων ξύλου

15 τεμ.

10,00

150,00

12

Τρόχισμα 300ο έως 350ο δίσκων ξύλου

10 τεμ.

12,00

120,00

13

Τρόχισμα εργαλείων ρούτερ

15 τεμ.

4,00

60,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2.058,00
493,92
2.551,92

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών και κοπτικών εργαλείων,
την επισκευή ξυλουργικών μηχανημάτων και την λείανση των κοπτικών εργαλείων των ξυλουργικών
μηχανημάτων του Δήμου Ελευσίνας.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Για την παρούσα εργασία 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 117.

Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά
ισχύος είναι :
3.1 Προϋπολογισμός Προσφοράς
3.2 Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας

Η εργασία κάθε μορφής, μετά των σχετικών απαιτούμενων ανταλλακτικών, μικροϋλικών και
αναλωσίμων που συνάδει με τους σκοπούς της παρούσας μελέτης , οφείλει να εκτελείται επιμελώς, άρτια
και σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και τις οδηγίες και προβλέψεις του κατασκευαστή των.

Άρθρο 5ο

Σύμβαση

Ο ανάδοχος, μετά την πρόσκληση σύμφωνα με τον Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε
ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση.

Η χρονική περίοδος εκτέλεσης των εργασιών υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης
για ένα έτος, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχει διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο στη
σύμβαση και μέχρι εξαντλήσεως όλων των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 6ο

Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας
μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος 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 εργασίας θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 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 οριζόμενης 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 της εργασίας και των ανταλλακτικών 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, μετά την παραλαβή των σχετικών εργασιών και βάσει
σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως, τα οποία θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο
παραλαβής των εργασιών, πρακτικό ποιοτικής παραλαβής υπό της οικείας Επιτροπής και Τιμολόγιο
του Αναδόχου μετά δύο αντιγράφων, αφού γίνουν και όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10ο

Σταθερότητα τιμής

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

Άρθρο 11ο

Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες

Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, έχει δε
ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ειδικότερα, ο μειοδότης υποχρεούται να
παραδίδει τα υλικά και να παρέχει τις υπηρεσίες –εργασίες του όπως θα ορίζεται από το αρμόδιο
Τμήμα του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη παραγγελία.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας, 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 12ο

Ενιαία ισχύς της συμβάσεως

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

