Κέα,

28/05/2019

Αριθμ. πρωτ. 2256
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
“Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Σφαγείο Κέας”
Για την κά λυψη των αναγκώ ν του ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Σφαγείου
Κέας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπά νης για την προμή θεια
ηλεκτρολογικού υλικού συνολικού προϋ πολογισμού 66,96 € (συμπ/νου ΦΠΑ
24%) που θα βαρύ νει τον ΚΑ 70.6699.0001 του προϋ /σμού εξό δων οικονομικού
έτους 2019. Ο Δή μος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

Λαμπτή ρες για εντομοπαγίδες 20W Black Light

4

2

Λαμπτή ρες φωτισμού φθορίου οροφή ς 36W 6000Κ

4

3

Πρίζα σού κο IP55 16A

1

4

Λαμπτή ρες Ε27 9W 3000Κ

2

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανά θεση με από φαση Δημά ρχου (ά ρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά
από συλλογή προσφορώ ν από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλά δου και την
αξιολό γησή τους κατό πιν έρευνας αγορά ς και διαβού λευσης με έναν ή
περισσό τερους οικονομικού ς φορείς. (ά ρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31 του
Ν.4412/2016).
Ισχύουσες Διατάξεις :
1.Οι διατά ξεις του ά ρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, ό πως συμπληρώ θηκε
από παρ. 13 του ά ρθρου 20 του Ν. 3731/2008)
2.Οι διατά ξεις του ά ρθρου 22 του Ν.3536/2007
3.Οι διατά ξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομική ς διοική σεως και
λογιστικού Δή μων και Κοινοτή των»
4.Οι διατά ξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
5. Τις διατά ξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)
6. Τις διατά ξεις του Π.Δ.80/2016
7. Τις διατά ξεις του Ν.4497/17
8.Τις διατά ξεις του ά ρθρου 203 του Ν.4555/19-7-2018 ΦΕΚ 133Α

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμή θειας υπά ρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη
πίστωση στον προϋ πολογισμό του Δή μου Κέας οικονομικού έτους 2019 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6699.0001, με ποσό 2.714,80 €, (σύ μφωνα με τις
διατά ξεις του Π.Δ. 80/16).
Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας ανά θεση διενεργείται από τον Δή μαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η
συγκρό τηση συλλογικού οργά νου για το σκοπό αυτό ν (ά ρθρο 118 παρ.2 του
Ν.4412/16).
Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτή ς υποχρεού ται να παραδίδει το υλικό σε διά στημα ενό ς (1) μή να
από την ημερομηνία της από φασης ανά θεσης. (ά ρθρο 206 & 207 του
Ν.4412/16).
Ο συμβατικό ς χρό νος παρά δοσης, μπορεί με από φαση της Οικονομική ς
Επιτροπή ς του Δή μου, μετά από γνωμοδό τηση του αρμοδίου οργά νου, να
παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού , ύ στερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή
που υποβά λλεται υποχρεωτικά πριν από τη λή ξη του συμβατικού χρό νου.
Μετά θεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρό τατων λό γων που συνιστού ν
αντικειμενική αδυναμία εμπρό θεσμης παρά δοσης των συμβατικώ ν ειδώ ν ή σε
περιπτώ σεις που συντρέχουν λό γοι που συνιστού ν ανωτέρα βία. Σε περίπτωση
που ο συμβατικό ς χρό νος παρά δοσης δεν είναι μεγαλύ τερος από 30
ημερολογιακές ημέρες, μπορεί η από φαση του αρμοδίου οργά νου, να παρατείνει
μέχρι το ½ αυτού . Το χρονικό διά στημα από την υποβολή του αιτή ματος μέχρι
τη λή ξη του συμβατικού χρό νου παρά δοσης, δεν μπορεί να είναι μικρό τερο από
το 1/8 ολό κληρου του συμβατικού χρό νου.
Ο προμηθευτή ς κηρύ σσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λή ξει ο συμβατικό ς
χρό νος παρά δοσης και δεν υποβλή θηκε έγκαιρα αίτημα παρά τασή ς του ή έληξε
ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρό νος, χωρίς να παραδώ σει το υλικό .
Ο προμηθευτή ς είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προμή θεια, την επιτροπή παραλαβή ς, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώ σει το υλικό , τουλά χιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.
Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικώ ν και η έκδοση των σχετικώ ν πρωτοκό λλων παραλαβή ς
από την αρμό δια επιτροπή παραλαβή ς, που έχει συγκροτηθεί με από φαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιείται µέσα στον καθοριζό µενο από την
σύ µβαση χρό νο. (ά ρθρο 209 του Ν.4412/16).
Τόπος Παράδοσης :
Η παρά δοση της προμή θειας θα γίνει στο Δημοτικό Σφαγείο στη θέση Άγιος
Κωνσταντίνος.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμή θειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτική ς
και ποιοτική ς παραλαβή ς από την αρμό δια επιτροπή , κατό πιν εκδό σεως των
αναγκαίων παραστατικώ ν (τιμολόγιο πώ λησης – δελτίο αποστολή ς) με
χρηματικό ένταλμα πληρωμή ς με ό λες τις νό μιμες κρατή σεις σε βά ρος του
αναδόχου. Τυχό ν διαφορές που μπορεί να προκύ ψουν μετά την υπογραφή της

σχετική ς, μεταξύ του Δή μου και του προμηθευτή , σύ μβασης θα επιλύ ονται
σύ μφωνα με τις διατά ξεις του ά ρθρου 218 του Ν.4412/16).
Κέα, 28/05/2019

Κέα, 28/05/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος

Βασιλική Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

1

Λαμπτή ρες για εντομοπαγίδες
20W Black Light

4

4,00

16,00

2

Λαμπτή ρες φωτισμού φθορίου
οροφή ς 36W 6000k

4

4,00

16,00

3

Πρίζα σού κο IP55 16A

1

10,00

10,00

4

Λαμπτή ρες Ε27 9W 3000k4

2

6,00

12,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

54,00

ΦΠΑ 24%

12,96

ΣΥΝΟΛΟ

66,96
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Βασιλική Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Κέα, 28/05/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος
Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
Ποσοστό έκπτωσης
ΣΥΝΟΛΟ μετά από έκπτωση
Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους
όρους της υπ΄ αριθμ. 2256/2019
τεχνικής έκθεσης και βάσει αυτής
καταθέτω την προσφορά μου.
Κέα, ....../...../2019
Ο προσφέρων

