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Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ξάνθης, της 26ης Ioυνίου 2013
Αριθ. απόφασης 181
Περίληψη
Καθορισµός όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών
Προδιαγραφών ανοικτού διαγωνισµού του έργου :
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Στην Ξάνθη και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σήµερα 26η Ιουνίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ξάνθης, ύστερα από την αριθµ. πρωτ.
32326/20-06-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη ∆ηµητρίου (Αντιδηµάρχου Ξάνθης), όπου
επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα µέλη της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10,
προκειµένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές
αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) µέλη
δηλαδή:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Παρόντες
Μπένης ∆ηµήτριος (Πρόεδρος)
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
Παπασταµατίου Γεώργιος
Τσεγγελίδης Ιωάννης
Πούλιος Χρήστος
Παπαδόπουλος Κυριάκος
∆ρεµσίζης Ιωάννης

Απόντες
1. Βορίδης ∆ηµήτριος
2. Καλογερής Κρίτων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
24ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.33421/25-6-2013
Εισήγηση του Γραφείου Προµηθειών σχετικά µε τον καθορισµό όρων διακήρυξης και την έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού διαγωνισµού του έργου :Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού,
προϋπολογισµού 86.000€.
Το έργο αφορά στις ανάγκες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών,
πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών και κτιρίων του ∆ήµου Ξάνθης καθώς επίσης και του δικτύου φωτεινής
σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας του ∆ήµου.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη :
α) τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και της Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993(ΕΚΠΟΤΑ)
β) το άρθρο 2 παρ. 4, το άρθρο 3 παρ. 4 και το άρθρο 4 παρ. 4&7 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) το άρθρο 209 παρ. 1&2 και το άρθρο 103 του Ν. 3463/2006
δ) τη σχετική µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την κατάρτιση των όρων, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την επιλογή του ανοικτού διαγωνισµού ως
τρόπος ανάθεσης του έργου:

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2013, προϋπολογισµού 86.000 συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α ως εξής :
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Αριθ. Μελέτης: Π 6

/

/2013

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ».
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ∆ήµαρχος Ξάνθης προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές
για το έτος 2013-2014 , µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 266,268 παρ. 3, 270 και 309 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 410/95, ΦΕΚ
231/Α).
2. Των παρ. 1,2 και 5 του άρθρου 13 του Ν 2503/97 (ΦΕΚ107/Α)
3. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ199/Α).
4. Του άρθρου 55παρ. 1στ του Ν 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν 1726/44 (ΦΕΚ
190 /Α)
5. Του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ 11Α), όπως
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
Για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 » για τις ανάγκες
συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών, πλατειών, πάρκων,
παιδικών χαρών, κτιρίων του ∆ήµου Ξάνθης καθώς επίσης και του δικτύου φωτεινής σηµατοδότησης
για την ρύθµιση της κυκλοφορίας του δήµου.
Άρθρο 1ο
∆απάνη
Η εκτιµούµενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΗ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ
ΕΥΡΩ (€ 86.000,00) συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. για τον ∆ήµο Ξάνθης
Άρθρο 2ο
Πληροφορίες
Τα έγγραφα της µελέτης µπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προµηθειών και Αποθήκης του ∆ήµου
Ξάνθης. Οδός Ύδρας αριθ. 1 τηλ. 25410 22359 κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΠΟΝΙ∆ΗΣ .
Άρθρο 3ο
Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού καθορίζεται η ……… του µηνός ………………. του
έτους 2013 Ηµέρα ………….. Και ώρα ………………………….. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Ως
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τόπος διενέργειας του διαγωνισµού τα Γραφεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ξάνθης Μαυροµιχάλη
6.
Άρθρο 4ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ΄ αυτόν
συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Άρθρο 5ο
Προέλευση
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν επιχειρήσεις προµηθειών συναφών ειδών.
Άρθρο 6ο
Τρόπος και ποσότητα αγοράς
Η προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισµό προσφοράς θα γίνεται τµηµατικά κατά
την διάρκεια του χρόνου υπογραφής της σύµβασης, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, δηλαδή µέχρι
31/12/2013 όπως και τους (6) έξη πρώτους µήνες του έτους 2014 έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
δηµοπράτησης του έτους 2014 πάντα µε έγγραφη παραγγελία (εντολή) του τµήµατος Η/Μ κ’ κίνησης και θα
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου Ξάνθης.
Η ποσότητα αγοράς των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισµό προσφοράς δεν είναι δεσµευτική
ως προς το σύνολό της , αλλά µπορεί να είναι και µικρότερη η και µεγαλύτερη µε τις ίδιες τιµές
(τιµές ενδεικτικού προϋπολογισµού).
Άρθρο 7ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Για την συµµετοχή των προµηθευτών στον διαγωνισµό απαιτείται η υποβολή των παρακάτω
δικαιολογητικών.
1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας.
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, υπό
εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση κ.λ.π.
5. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (µόνο για φυσικά πρόσωπα).
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν υπό νοµικό περιορισµό λειτουργίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση περί µη αποκλεισµού της συµµετοχής τους σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των
ΟΤΑ.
8. Υπεύθυνη δήλωση περί τυχόν σοβαρών παραπτωµάτων στην άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας και περί ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ.
9. Σύντοµη τεχνική περιγραφή της προσφερόµενης εργασίας και περιγραφή της. Επίσης, πιστοποιητικά
ποιότητας ή και πιστοποιητικά τήρησης προδιαγραφών ή προτύπων εάν υπάρχουν για την
προσφερόµενη εργασία.

ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΚ8-ΗΛΟ
4

10. Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας για την συµµετοχή του διαγωνιζόµενου στην
δηµοπρασία και για ποσό 5% του εκτιµούµενου προϋπολογισµού της προµήθειας των 86.000,οο
Ευρώ( συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.), δηλαδή €: 4.300,00 .
11. Επίσης οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά της
προσφοράς τους και (∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και
των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη).
Τα νοµικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου.
Άρθρο 8ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.
3. Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα
οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται
υπόψη.
5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισµού,
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ τις
εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις
άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσµα.
6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
6.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
6.2 Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό.
6.3 Ο αριθµός της διακήρυξης.
6.4 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
6.5 Τα στοιχεία του αποστολέα.
Άρθρο 9ο
Προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα
φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται
όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής (περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε
κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά):
1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση
συµµετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις οµάδες
που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε
την ένδειξη ‘‘ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’.
2. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ‘ ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’.
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3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη ‘ ‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές
και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης,
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα ποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά
την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον
προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 10ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές έως 31/12/2013 και τους (6) έξη πρώτους
µήνες του έτους 2014 η έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δηµοπράτησης του έτους 2014 ,
τουλάχιστον, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

Άρθρο 11ο
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται
απορρίπτεται, ως απαράδεκτες.

δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους

Άρθρο 12ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής.
I.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 περ.1α.
II.
Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ’ αυτόν, µόνο από
προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο
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της διαδικασίας του και για λόγους που ανακαλύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για
την διενέργεια διαγωνισµού επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση
του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από
το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του
στη δηµαρχιακή επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της δηµαρχιακής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον
οικείο νοµάρχη κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 13ο
,
Προσφερόµενη τιµή
1. Η οικονοµική προσφορά θα είναι ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί του συνόλου των
υλικών που περιλαµβάνονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης . Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.,
όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι επί του συνολικού προϋπολογισµού της µελέτης σύµφωνα µε το
υπόδειγµα της υπηρεσίας.
3. Ανάδοχος δε θα αναδειχθεί αυτός που θα έχει την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο του προϋπολογισµού
και τα υλικά που προσφέρει θα τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπου αναφέρονται.
4. Η προσφερθείσα έκπτωση θα ισχύει και για παρεµφερή υλικά που τυχόν θα ζητηθούν από τις
Υπηρεσίες του ∆ήµου και δεν περιγράφονται επακριβώς στον παρόντα Ενδεικτικό Προϋπολογισµό
της Μελέτης. Η έκπτωση αυτή θα υπολογίζεται στην τιµή επί των επίσηµων τιµοκαταλόγων του
προµηθευτή.
Άρθρο 14ο

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες.
2. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο τη
χαµηλότερη τιµή προσφοράς: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται
αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι
σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης και να γίνει η βαθµολόγηση των τεχνικών
προσφορών.
3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει
και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 15ο
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Αξιολόγηση προσφορών
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν γα την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαµηλότερη τιµή
προσφοράς και λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
• Η τιµή (έκπτωση επί τοις εκατό)
• Τήρηση τεχνικών προδιαγραφών ποιότητας µε ποινή αποκλεισµού
• Οι όροι πληρωµής
• Η εξυπηρέτηση (έως πέντε ηµέρες )
Άρθρο 16ο
∆ηµοσίευση
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης που έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα προκήρυξης διαγωνισµού,
δηµοσιεύεται από µία φορά σε µία εβδοµαδιαία του Νοµού , δύο τοπικές εφηµερίδες , σε δύο εφηµερίδες
δηµοσίευσης δηµοπρασιών όπως και στο Φ.Ε.Κ . Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και
επαναληπτικής εάν χρειασθεί, βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, οι σχετικές δε
αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (άρθρο 22
Π.∆. 28/1980).
Άρθρο 17ο
Πίστωση
Η δαπάνη βαρύνει τους κωδικούς
Κ.Α : 02.25.6662 , 02.20.6691 , 02.20.7135.01 , 02.20.7325.02 ,
02.15.6265 , 02.20.6699.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ξάνθης οικονοµικού έτους 2013.

ΞΑΝΘΗ 07 / 06 / 2013
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα Τεχνική έκθεση καθορίζονται οι ανάγκες του ∆ήµου Ξάνθης σχετικά µε την «Προµήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2013-2014 ».
Συγκεκριµένα ο ∆ήµος Ξάνθης πρόκειται να προµηθευτεί: φωτιστικά – λαµπτήρες – διάφορα
ηλεκτρολογικά υλικά , για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών κτιρίων, των πάρκων, παιδικών χαρών, καθώς και του
Φ.Ο.Π.
Οι κανόνες , τα στοιχεία , τα µεγέθη ,τα φωτοµετρικά στοιχεία και οι προδιαγραφές υλικών οδικού
φωτισµού πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ η σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN
τις οδηγίες και τα κείµενα εναρµόνισης που εκδίδονται και ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι ιστοί , οι λαµπτήρες , τα φωτιστικά σώµατα ,τα πηνία, οι εκκινητές κ.τ.λ που προορίζονται για τον
εξοπλισµό οδοφωτισµού οι οποίοι πωλούνται στην Ελλάδα οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα EN η EΛΟΤ EN η µε την Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση.
Όλα τα φωτιστικά – λαµπτήρες – διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά , καλώδια , µικροαυτόµατοι κ.τ.λ
πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα EN (Ευρωπαϊκά πρότυπα) κατασκευασµένα από
επώνυµους Αναγνωρισµένους οίκους κατασκευής µε πολυετή εµπειρία και µακρά παράδοση στο χώρο.
Αποκλείονται υλικά από τρίτες χώρες η αυτά που είναι σε αντίθεση µε τα Ελληνικά η τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα επί ποινή αποκλεισµού ( Κίνα ,Τουρκία κ.τλ.) .
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Οι λαµπτήρες που θα προσφερθούν θα είναι αποκλειστικά : OSRAM η PHILIPS δηλαδή επώνυµου
Αναγνωρισµένου οίκου σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
EN, και τις τεχνικές προδιαγραφές
ποιότητας.
1.
Ηλεκτρονικοί λαµπτήρες (συµπαγής) εξοικονόµησης ενέργειας τύπου SL-Elektronic ( 23 W)
εξωτερικού χώρου θα έχουν κέλυφος προστασίας (µε πρισµατικό κάλυµµα) από βροχή , χιόνι κ’ γενικά
από υγρασία που θα τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές.
Τάση λειτουργίας:
230 – 240 V Ε-27
Lumen:
1.500 lm
Ώρες λειτουργίας:
> η =12.000 h Τουλάχιστον
Ισχύς:
23 W
Με διατήρηση της φωτεινής ροής σε όλη τη διάρκεια ζωής του λαµπτήρα.
2. Ηλεκτρονικοί λαµπτήρες (συµπαγής) εξοικονόµησης ενέργειας σειράς MASTER PL- E µε
σωληνάκια ( 23 W) εξωτερικού χώρου (σε κλειστά φωτιστικά) δεν θα έχουν κέλυφος προστασίας (χωρίς
κάλυµµα) που θα τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Τάση λειτουργίας:
230 – 240 V Ε-27
Lumen:
1.500 lm
Ώρες λειτουργίας:
> η =20.000 h Τουλάχιστον
Ισχύς:
23W
Με διατήρηση της φωτεινής ροής σε όλη τη διάρκεια ζωής του λαµπτήρα.
3. Ηλεκτρονικοί λαµπτήρες (συµπαγής) εξοικονόµησης ενέργειας σειράς MASTER PL- E µε σωληνάκια
( 27 W) εξωτερικού χώρου (σε κλειστά φωτιστικά) που θα τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Τάση λειτουργίας:
230 – 240 V Ε-27
Lumen:
1.800 lm
Ώρες λειτουργίας:
> η =20.000 h Τουλάχιστον
Ισχύς:
27 W
Με διατήρηση της φωτεινής ροής σε όλη τη διάρκεια ζωής του λαµπτήρα.
4. Ηλεκτρονικοί λαµπτήρες (συµπαγής) εξοικονόµησης ενέργειας σε σχήµα σπειρωτό τύπου Tornado
High 42W εξωτερικού χώρου (σε κλειστά φωτιστικά) που θα τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Τάση λειτουργίας:
230 – 240 V Ε-27
Lumen:
> η = 3.100 lm
Ώρες λειτουργίας:
> η = 10.000 h Τουλάχιστον
Ισχύς:
42 W Υψηλής φωτεινής ροής
Χωρίς όργανα έναυσης και λειτουργίας , υψηλής φωτεινής ροής.
Με διατήρηση της φωτεινής ροής σε όλη τη διάρκεια ζωής του λαµπτήρα.
Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας υλικά , από επώνυµους
αναγνωρισµένους οίκους σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN & ΕΛΟΤ και τις τεχνικές
προδιαγραφές ποιότητας (κατά προτίµηση LEGRAND , HAGER , SIEMENS , MERTEN κ.τ.λ).
Υποχρεωτική προσκόµιση δειγµάτων και προτύπων η οδηγιών των παραπάνω λαµπτήρων εφ’ όσον
κρίνεται απαραίτητο.
Οι προσφερόµενοι λαµπτήρες, µε ποινή αποκλεισµού, θα πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.
Ο προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας εκτιµάται ότι θα φθάσει το ύψος των ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΗ
ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ (86.000,00) ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του ΦΠΑ.
Η δαπάνη βαρύνει τους κωδικούς :
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Κ.Α : 02.25.6662 , 02.20.6691 , 02.20.7135.01 , 02.20.7325.02 ,
02.15.6265 , 02.20.6699.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ξάνθης οικονοµικού έτους 2013 και είναι
από ∆ηµοτικούς πόρους.

Ξάνθη 07 - 06 - 2013
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ & Ε.Ε

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ
ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Π-5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΗΡΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

3

Λαµπτήρας Ε40 100W
SON-PRO σωληνωτή
Λαµπτήρας τύπου ΜΗΕD
150 W E 27
(ZINLUX)
Λαµπτήρας Νατρίου
SON-T plus 150W/ E40
σωληνωτή

4

Λαµπτήρας Ε40 250W
SON-PRO σωληνωτή

1

2

6

Λαµπτήρας Ε40 400W
SON-PRO σωληνωτή
Λαµπτήρας
160W/235V/E27 µικτού
φωτισµού (Μ.Φ) HWL

7

Λαµπτήρας
250W/235V/E40 µικτού
φωτισµού (Μ.Φ) HWL

8

Λαµπτήρας αλογόνου
πυράκτωσης διάφανoς
κλασικός Ε27 / 70W
PHILIPS η OSRAM

9

Λαµπτήρας αλογόνου
πυράκτωσης διάφανoς
κλασικός Ε27 / 105
εως116 W PHILIPS η
OSRAM

5

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Τεµ.

60

13,00

Tεµ.

30

47,00

Τεµ.

30

13,00

Τεµ.

30

17,00

Τεµ.

30

21,00

780,00
1.410,00

390,00
510,00
630,00
300,00
Τεµ.

50

6,00
210,00

Τεµ.

30

7,00
1.800,00

Τεµ.

1.000

1,80

1.900,00
Τεµ.

1.000

1,90

11

Λαµπτήρας ατµών
νατρίου υψηλής πίεσης
ισχύος 150W/ Ε40
αχλαδωτή
Λαµπτήρας ατµών
νατρίου υψηλής πίεσης
ισχύος 250W/ Ε40
αχλαδωτή

12

Λαµπτήρας ατµών
νατρίου υψηλής πίεσης
ισχύος400W/ Ε40
αχλαδωτή

13

Λαµπτήρας ατµών
υδραργύρου HQI 70W
για εξωτ. Φωτισµό.

Τεµ.

20

11,00

14

Λαµπτήρας ατµών
υδραργύρου 125W / Ε
27 ΗQL/ lm>6.000

Τεµ.

800

2,50

10

ΜΕΡΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

390,00
Τεµ.

30

13,00
1.050,00

Τεµ.

70

15,00
1.000,00

Τεµ.

50

20,00
220,00

2.000,00

ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΚ8-ΗΛΟ
11

15
16
17

Λαµπτήρας ατµών
υδραργύρου HQI 150W
για εξωτ. Φωτισµό.
Λαµπτήρας ατµών
υδραργύρου HQI 250W
Λαµπτήρας ατµών
υδραργύρου HQI 400W

20

Λαµπτήρας
σηµατοδοτών διάφανoς
Ε27/40W
230-240V πεζών
OSRAM η PHILIPS
Λαµπτήρας
σηµατοδοτών διάφανoς
Ε27/75W
230-240V πεζών
OSRAM η PHILIPS
Λαµπτήρας φθορισµού
18W 600 mm Philips η
osram

21

Λαµπτήρας φθορισµού
36W 1200 mm. Philips η
osram

22

Λαµπτήρας φθορισµού
58 W 1500 mm. Philips
η osram

18

19

23

24

25

Ηλεκτρονικός
λαµπτήρας
23W φθορισµού εξοικ.
ενέργειας µε
προστατευτικό
κάλυµµα Ε-27 lm
>1500 και 12.000 h
PHILIPS
Ηλεκτρονικός
λαµπτήρας
23W
φθορισµού εξοικ.
ενέργειας χωρίς
προστατευτικό
κάλυµµα
Ε-27
lm>1500 και 12.000 h
PHILIPS
Ηλεκτρονικός
λαµπτήρας
27 W
φθορισµού εξοικ.
ενέργειας χωρίς
προστατευτικό
κάλυµµα Ε-27
lm>1.800 h> 20.000
OSRAM η PHILIPS

330,00
Τεµ.

30

11,00

Τεµ.

30

23,00

Τεµ.

20

23,00

690,00
460,00

160,00
Τεµ.

100

1,60
160,00

Τεµ.

100

1,60

Τεµ.

60

2,00

Τεµ.

60

2,00

120,00

120,00

112,00
Τεµ.

40

2,80

13.000,00

Τεµ.

2.000

6,50

Τεµ.

7.600,00

1.900

4,00

2.200,00

Τεµ.

200

11,00
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26

Ηλεκτρονικός
λαµπτήρας 42 W
φθορισµού εξοικ.
Ενέργειας εξωτερικού
χώρου χωρίς
προστατευτικό
κάλυµµα E-27
lm>3.100 h>10.000
PHILIPS

27

600,00

Τεµ.

30

20,00

Κλέµες Νο 6
∆ωδεκάδα απλή

δωδεκάδα

50

1,00

28

Κλέµες Νο 10
∆ωδεκάδα απλή

δωδεκάδα

20

1,00

29

Κλέµες Νο 25
∆ωδεκάδας απλή

δωδεκάδα

20

3,50

30

Κλέµες Νο 35
∆ωδεκάδας απλή

δωδεκάδα

10

3,60

31

Μπαλάστ 240 V 80 W
Υδραργύρου

Τεµ.

10

9,00

32

Μπαλάστ 240 V 250 W
Υδραργύρου

Τεµ.

50

14,00

33

Μπαλάστ 240 V 400W
Υδραργύρου

Τεµ.

40

20,00

34

Στάρτερ ( εκκινητές)
φθορίου 4-80W

50

0,20

35

Εκκινητές νατρίου
ηλεκτρονικούς 400 W

110

6,00

36

Ντουί φωτιστικών 2023-33-40W Ε27
πορσελάνης µε αυτάκια

Τεµ.

30

2,00

37

Ντουί φωτιστικών για
125W πορσελάνης

Τεµ.

40

2,00

38

Ντουί φωτιστικών για
250W πορσελάνης

Τεµ.

30

2,00

Τεµ.

30

3,00

Συσκευασία.

50

1,30

65,00

Συσκευασία

30

2,20

66,00

Κουτιά

3

3,00

9,00

Κουτιά

3

2,00

6,00

Μτρ.

50

2,50

125,00

Τεµ.

10

12,00

120,00

41

Ντουί φωτιστικών για
400W πορσελάνης
∆εσίµατα
200Χ2,6λευκό
∆εσίµατα
290Χ3,6λευκό

42

1 κουτί ΟΥΠΑ ΝΟ 10
άσπρα (για τούβλα )
50 τεµ.

39
40

44

1 κουτί ΟΥΠΑ ΝΟ 6
άσπρα (για τούβλα )
100 τεµ.
Αγωγός γυµνός
χάλκινος 25 mm2
γείωσης

45

Ακροκιβώτιο ιστού για
διπλό βραχίονα
στεγανού τύπου

43

Τεµ.

Τεµ.

50,00
20,00
70,00
36,00
90,00
700,00
800,00
10,00
660,00
60,00
80,00
60,00
90,00
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46

Ακροκιβώτιο ιστού για
µονό βραχίονα
στεγανού τύπου

Τεµ.

10

7,00

70,00

47

Αντισκοροριακό σπρέι
επαφών (διηλεκτρικός
διαλύτης 400mm)

Τεµ.

5

6,00

30,00

48

Ασφάλεια (5Χ20) 3,15 Α
κ΄ 5Α (γυαλάκι)

Τεµ.

192

0,10

19,20

49

Ασφάλεια NEOZET 25A

Τεµ.

60

0,60

36,00

50

Ασφάλεια NEOZET 35A

Τεµ.

60

0,70

42,00

51

Ασφάλεια φυσίγγιο 63Α

Τεµ.

30

0,80

24,00

Τεµ.

20

4,00

80,00

Τεµ.

5

8,00

40,00

Τεµ.

10

3,00

30,00

54

Ασφάλειες συντηκτικές
πινάκων εντάσεως 63Α
από πορσελάνη µε την
βάση πλήρης HAGER η
LEGRAD
Γείωση από ράβδο
χαλκού κυκλικής
διατοµής
Φ
17Χ1500ΜΜ µε πάχος
ηλ. επιχάλκωσης
250µm
∆ιακόπτης
εξωτ.στεγανός
µονοπολικός 230V

55

Ενδεικτική λυχνία
ράγας κόκκινη Ε-249
ον. τάση 250V πινάκων
HAGER η LEGRAD

Τεµ.

15

3,00

45,00

56

Εύκαµπτο 3Χ1,5 τ.χ.

Μτρ.

300

0,70

210,00

57

Εύκαµπτο 3Χ2,5 τ.χ.

Μτρ.

200

1,00

200,00

58

Μέτρα

200

3,50

700,00

59

Εύκαµπτο καλώδιο 5Χ6
Εύκαµπτο πλακέ
2Χ0,75 ΟΒΑΛ
(ενισχυµένο)

Μτρ.

310

0,60

186,00

60

Καπάκι πλαστικό
φωτισ. 400 W 34X43

Τεµ.

20

19,00

380,00

61

Καπάκι πλαστικό
(κάλυµµα)για φωτιστικό
125W υδραργ. Tύπου
PHILIPS

Τεµ.

50

15,00

750,00

Τεµ.

50

17,00

850,00

Τεµ.

15

18,00

270,00

Τεµ.

15

18,00

270,00

Τεµ.

20

18,00

360,00

52

53

62

63

64

65

Καπάκι πλαστικό
διάφανο 125W 21,5x29
SIEMENS(Π)
Καπάκι πλαστικό
διάφανο µε πατούρα 3
βίδες
Καπάκι πλαστικό
διάφανο µε πατούρα
κώνικο
Καπάκι πλαστικό
διάφανο φωτ.
Βραχίονος 400 W
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66

Καπάκι πλαστικό τύπου
PHILIPS 250W

Τεµ.

30

19,00

570,00

67

Καπάκι πλαστικό φωτισ.
400 W 44X29 Οβάλ

Τεµ.

20

19,00

380,00

68

Καπάκι πλαστικό φωτισ.
400 W 49X27 Οβάλ

Τεµ.

20

19,00

380,00

Τεµ.

10

18,00

180,00

Τεµ.

100

3,50

350,00

70

Καπέλο µεταλλικό
τύπου SIEMENSυδραργύρου 125W
Μικροαυτόµατος
διακόπτης εντάσεως
από 6Α-10Α-16Α-20Α
εως 25Α
µονοπολικόςτύπου
HAGER η LEGRAD

71

Μονός βραχίονας
ενισχυµένος (σωλήνα)
για κολόνα ∆ΕΗ

Τεµ.

10

12,00

120,00

72

Μονωτική ταινία

Τεµ.

100

1,00

100,00

73

Μπάλες γάλακτος Φ 25
χωρίς βάση

Τεµ.

50

7,00

350,00

Μπάλες γάλακτος Φ 30
χωρίς βάση

Τεµ.
50

10,00

500,00

Μπάλες γάλακτος Φ40
χωρίς βάση

Τεµ.

Μπάλες µελί Φ 40

Τεµ.

10
30

18,00
22,00

180,00
660,00

Μπαταρίες µινιόν
αλκαλικές ΑΑ

4αδα

20

2,50

50,00

4αδα
Μτρ.
Μτρ.
Μτρ.

20
300
500
1.000

3,00
0,18
1,00
5,50

60,00
54,00
500,00
5.500,00

Τεµ

6

225,00

1.350,00

69

74
75
76
77

82

Μπαταρίες µινιόν
αλκαλικές ΑΑΑ
Ν.Υ.Α. 1,5 τ.χ.
Ν.Υ.Υ. 3Χ2,5 τ.χ.
Ν.Υ.Υ. 5Χ10 τ.χ.
Πίλλαρ 100*80*30
γαλβανισµένο κιβώτιο
τριφασικό µε περσίδες
και κλειδαριά ασφαλείας
µε ράγια στηρίξεως
υλικών - κλέµες
γιώσεως κοµπλέ
(ΚΥΒΑ)

83

Πίνακας εξωτ.
µεταλλικός στεγανός
τριών σειρών 30Χ50 µε
βαθµό προστασίας IP65
µε κλειδαριά LEGRAND
η ΚΥΒΑ

Τεµ.

5

55,00

275,00

84

Πλαστικές βάσεις για
µπάλες γάλακτος φ25

Τεµ.

42

3,00

126,00

85

Πλαστικές βάσεις για
µπάλες γάλακτος φ30

Τεµ.

30

3,00

90,00

78
79
80
81
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86

Πλαστικές βάσεις για
µπάλες γάλακτος φ40

Τεµ.

20

3,00

60,00

87

Πολύπριζο 6 πρίζες µε
καλώδιο

Τεµ.

20

5,00

100,00

88

Προβολέας HQI
αλογόνου µετάλλων
1000W στεγανού τύπου
philips η πετρίδη

Τεµ.

2

220,00

440,00

89

Προβολέας HQI
αλογόνου µετάλλων
400W στεγανού τύπου
philips η πετρίδη

Τεµ.

5

130,00

650,00

90

Προβολείς 1.000 W
ιωδίου εξ. Χώρου

Τεµ.

2

14,00

28,00

91

Ραγοδιακόπτης
(διακόπτης) πινάκων
τριπολικός 3Χ63A
HAGER η LEGRAD

Τεµ.

10

14,00

140,00

92

Ρελέ διαρροής FH 200 η
F-200 τετραπολικός
τύπου SIEMENS 30mA
/40-63Α/230-400V

Τεµ.

10

40,00

400,00

93

Ρευµατοδότης
εξωτ.στεγανός SCHKO
διπολικός ράγας

Τεµ.

10

5,00

50,00

Τεµ.

5

2,50

12,50

Μέτρα.

100

2,00

200,00

Τεµ.

6

7,00

42,00

Τεµ.

10

25,00

250,00

Τεµ.

20

25,00

500,00

Μέτρα.

50

1,50

75,00

Τεµ..

30

1,00

30,00

Τεµ.

30

45,00

1.350,00

94

95

Σιλικόνη κόλησης,
σφραγισης και
στεγανοποίησης
Σωλήνας
πολυαιθυλενίου P.E. H.D εύκαµπτος
διέλευσης καλωδίων 6
ατµ. Φ90

97

Ταινία 3Μ για υπόγειες
συνδέσεις
Τηλεχειριζόµενοι
διακόπτες 24A/ 230V
4NA -24Aγια τον
κεντρικό χειρισµό λειτ.
Οδοφωτισµού
230…240V AC/DC 4επαφών

98

Τηλεχειριζόµενοι
διακόπτες 40A/ 230V
4NA- 40A για τον
κεντρικό χειρισµό λειτ.
Οδοφωτισµού 230V
4-επαφών AC / DC

96

99
100

Φλεξίµ πλαστικό Νο 28
Φυσίγγιο 40Α τύπου
∆ΕΗ

101

Φωτιστικό σώµα
βραχείωνος ατµών
υδραργύρου 125 W για
τοπ. σε Κολόνα ∆ΕΗ
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103

Φωτιστικό σώµα
βραχείωνος
Νατρίου150W για τοπ.
σε Κολόνα ∆ΕΗ κοµλέ
µε βραχίωνα
Φωτιστικό σώµα
βραχείωνος
Νατρίου250W για τοπ.
σε Κολόνα ∆ΕΗ κοµλέ
µε βραχίωνα

104

Φωτοκύτταρο MERTEN
η HAGER η LEGRAND
µε χρονοκαθυστέρηση
20" στεγανού τύπου IP
54 230V/10A/2300W

Τεµ.

50

19,00

950,00

105

Χρονοδιακόπτης
εβδοµαδιαίος µε
εφεδρεία 150 Ωρών

Τεµ.

2

60,00

120,00

106

Χρονοδιακόπτης 24 ωρών µε εφεδρεία .150
Ωρών

Τεµ.

40

38,00

1.520,00

107

ΦΩΤΟΡΡΟΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,∆ΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
(ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ) (8x100Μ)

Μέτρα

100

1,50

150,00

108

∆ΕΜΑΤΙΚΑ,
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (100
ΤΕΜ./ΣΥΣ.)

Συσ/σίες

50

2,90

145,00

109

∆ΕΜΑΤΙΚΑ, ΛΕΥΚΑ
200*3,6mm (100
ΤΕΜ./ΣΥΣ.)

Συσ/σίες

100

2,60

260,00

110

ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΟ
(4x25Μ)

Μέτρα

100

0,20

20,00

111

ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2 Χ Ο,75
ΜΜ ΝΥΑF (5x100Μ)

Μέτρα

500

0,30

150,00

112

ΘΕΡΜΟ-ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
∆ΙΑΦΑΝΟ Φ20 ΜΜ
(10Χ1)

Μέτρα

10

1,00

10,00

Τεµ.

100

1,00

100,00

Τεµ.

10

15,00

150,00

Τεµ.

10

15,00

150,00

Τεµ.

10

12,00

120,00

Τεµ.

3

40,00

120,00
69.918,70

102

115

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
220V - Φ 13 (ΜΟΥΦΕΣ)
ΓΙΑ ΦΩΤΟ-ΣΩΛΗΝΑ
∆ίχτυ µε διάφανα
καλώδια και διάφανα
λαµπάκια
∆ίχτυ µε διάφανα
καλώδια και µπλε
λαµπάκια

116

Επεκτινόµενο διαφανο
καλώδιο (µπλε λαµπάκι)
µήκους 6,5 µέτρων

113
114

117

Μπαταρία υψηλής
απόδοσης Typ 800,6 V
IEC-4R 25 Υδραργύρου
(Mercury)
ΣΥΝΟΛΟ

Τεµ.

50

65,00

3.250,00

Τεµ.

10

75,00

750,00
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Φ.Π.Α. 23%
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:

16.081,30
86.000,00
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 20132014».
Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό , θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών ,
η δε προσφορά τους θα αφορά στο σύνολο των ειδών αποκλειόµενης προσφοράς για µέρος των υλικών . Ο
χρόνος εγγύησης των υλικών δεν µπορεί να είναι µικρότερος των δώδεκα (12) µηνών από την παραλαβή των
υλικών.
ΑΡΘΡΟ 2
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Το προσφερόµενο είδος πλήρες και έτοιµο προς λειτουργία θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του
∆ήµου Ξάνθης, έως πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη παραγγελία του. Από τον διαγωνιζόµενο θα ορίζονται
σαφώς στην προσφορά του, ο χρόνος παράδοσης του υλικού.
ΑΡΘΡΟ 3
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

2.

Ο ανάδοχος στο όνοµα του οποίου κατακυρώθηκε η δηµοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την
εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό µε εγγύηση ίση προς 10% επί του προϋπολογισµού της
µελέτης (χωρίς το Φ.Π.Α) για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, σύµφωνα µε το
(άρθρο 26 παρ. 1 Π.∆. 28/1980).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύµβασης και οπωσδήποτε πριν από την
υπογραφή της σύµβασης.
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3.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο,
πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα.
Τον εκδότη
Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον ποίο απευθύνεται.
Τον αριθµό εγγύησης.
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά.
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως.
Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΟΤΑ που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι
θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Την ηµεροµηνία λήξεις της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι έως τη λήξη της
σύµβασης.
Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης,
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό
αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.

4.
5.

6.

Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης προγενέστερης ηµεροµηνίας
από την καθοριζόµενη, δεν γίνονται δεκτές.
Η µη προσκόµιση εγγύησης σύµφωνα µε τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
µε υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναµεί µε άρνηση αυτού για την υπογραφή της σύµβασης που
ενάγεται σε βάρος του, τις νόµιµες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και την υπέρ του ∆ήµου
κατάπτωσή της, για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, κατατεθείσας εγγύησης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά τον χρόνο εγγύησης και ύστερα από
την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΗΣ
Εάν ο αναδειχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση της προµήθειας εντός
δέκα (10) ηµερών από της γνωστοποίησης σ’ αυτόν της κατακύρωσης της δηµοπρασίας στο όνοµά του, ή δεν
καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συµµετοχής εκ 5% εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ
του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή προσφορά ή να
επαναλάβει την δηµοπρασία.
Ο ∆ήµος στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχών
γενοµένης σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµιάς από µέρους του προµηθευτή που αρνήθηκε την υπογραφή της
σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων των πωλουµένων
και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος.
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Κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες
προσφεροµένων ειδών και οι τυχόν επελθούσες φθορές, κλπ. Λόγω πληµµελούς κατασκευής ή κακής
ποιότητας χρησιµοποιηθέντων υλικών.
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των, ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε ένα (1) χρόνο από την
προσωρινή παραλαβή.
Καθ’ όλο τον χρόνο της εγγύησης υποχρεούται ο ανάδοχος προµηθευτής να αντικαταστήσει µε δικές
του δαπάνες κάθε εξάρτηµα ή τµήµα που θα αποδειχθεί ελαττωµατικό.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το ποσοστό έκπτωσης το οποίο προσφέρει ο προµηθευτής υπέρ του ∆ήµου Ξάνθης, υπολογίζεται επί
της αξίας του συνόλου των ειδών σύµφωνα µε την τιµή του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού η οποία υπάρχει
στη ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας.
Οι τιµές προσφοράς σε καµιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι την λήξη της σύµβασης και δεν δικαιούνται ποσοστό
γενικών εξόδων και οφέλους.
ΑΡΘΡΟ 7
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Όλα γενικά τα έξοδα µέχρι την παράδοση στο ∆ήµο, καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, βαρύνουν
τον προµηθευτή. Επίσης ο προµηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συµβεί µέχρι της παράδοσης αυτού στο
∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ως ηµέρα παράδοσης θεωρείται η ηµέρα κατά την οποία ο προµηθευτής θα προσκοµίσει στο ∆ήµο για
την παράδοση του, το συµφωνηµένο προσφερόµενο είδος. Κατά την παράδοση θα συνταχθεί και απλό
πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής. Ο προµηθευτής ευθύνεται µέχρι του χρόνου υπογραφής του
πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής. Μετά την ποσοτική παραλαβή η ευθύνη του προµηθευτή περιορίζεται
στα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσης.
Στην συνέχεια της ποσοτικής παραλαβής, η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής θα προβεί
στην προσωρινή παραλαβή µετά από δοκιµαστική λειτουργία επί µία εβδοµάδα. Η προσωρινή παραλαβή θα
συντελεστεί το πολύ εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµέρα ποσοτικής παραλαβής.
Η προσωρινή παραλαβή αποσκοπεί στην διαπίστωση της ύπαρξης όλων όσων στην προσφορά και στη
διακήρυξη καθορίζονται.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά τον χρόνο εγγύησης. Η οριστική παραλαβή αποσκοπεί στην
διαπίστωση τυχόν φθορών, ζηµιών κλπ που θα ήθελαν παρουσιασθεί λόγω κακής ποιότητας υλικών ή
πληµµελούς κατασκευής τις οποίες ο προµηθευτής υποχρεούται να επανορθώσει άνευ ουδεµίας αµοιβής, εφ’
όσον είναι δεικτικές επανορθώσεων κατά την κρίση της επιτροπής. Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται µε
δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει εξαρτήµατα ή τµήµατα αυτού που κατά το διάστηµα µεταξύ
προσωρινής και οριστικής παραλαβής θα αποδειχθούν ελαττωµατικά. Για την περίπτωση της µη
συµµορφώσεως του προµηθευτή προς την υποχρέωση αυτή, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί σε αυτό, σε βάρος
και για λογαριασµό του προµηθευτή της αξίωσης του ποσού από την εγγύηση της καλής εκτέλεσης. Η
παραλαβή θα γίνει από επιτροπή η οποία προβλέπεται από το Ν. 28/1980.
ΑΡΘΡΟ 9
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ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση όρου της παρούσης διακήρυξης και της υπογραφείσας
σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του προς τους όρους αυτών παρέχει στο ∆ήµο το δικαίωµα να
επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 28/1980.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΟΥ
Ο πωλητής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων και εγγυάται για την ανυπαρξία
οποιουδήποτε ελαττώµατος.
Ο πωλητής ευθύνεται εάν το προσφερόµενο είδος δεν είναι σύµφωνο µε την Ελληνική Νοµοθεσία.
Εάν εντός του χρόνου εγγύησης παρουσιασθεί έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώµατα τα
οποία δεν είναι δυνατός να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, ο ∆ήµος δικαιούται κατά την κρίση του να
επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη µείωση του τιµήµατος.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή της αξίας των ειδών από το ∆ήµο προς τον προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά την
διάρκεια του έτους , µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής µέσα σε εξήντα ηµέρες από την
έκδοση τιµολογίων από τον ανάδοχο και έπειτα από τον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού Συνεδρίου .
Ολόκληρο το ποσό της συνολικής αξίας θα καταβληθεί µετά την προσωρινή παραλαβή και σε διάστηµα
δύο (2) µηνών από την έκδοση σχετικού τιµολογίου. Επίσης γίνονται δεκτές και προσφορές µε
ευνοϊκότερους όρους.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν µετά την υπογραφή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε το Ν
28/1980
ΑΡΘΡΟ 13
Α∆ΕΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η άδεια εισαγωγής του υπό προµήθεια είδους που τυχόν θα απαιτηθεί καθώς και η άδεια εξαγωγής από
την χώρα προσέλευσής του, εκδίδονται µερίµνης και δαπάνες του προµηθευτή (οι τιµές εισαγοµένων ειδών
στην προσφορά εννοούνται άνευ δασµών).

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προµηθευτή.
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Ξάνθη 07 – 06 – 2013
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ & ΕΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υπογεγραµµένος ………………………………………………………. του …………………..
Νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας ……………………………………………………………...
Με έδρα ………………., Οδός …………………………………………………... αριθµ. …...…..
Τ.Κ. ………………, Τηλ. ………………………………., FAX. ……..…………………………..
Έχοντας υπόψη:
1.

Την διακήρυξη της εν λόγω προµήθειας .

2.

Τη µελέτη της προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2013-2014.

3.

Τον προϋπολογισµό, της εν λόγω προµήθειας ύψους 86.000,00 ΕΥΡΩ (ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΗ
ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ) συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του ΦΠΑ 23%.

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους του διαγωνισµού και επιθυµώ να
αναλάβω την εκτέλεση της προµήθειας του ∆ήµου Ξάνθης σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης και της
διακήρυξης του έργου και για αυτό προσφέρω την παρακάτω έκπτωση.
Προσφέρω
Ποσοστό έκπτωσης επί της αναγραφόµενης τιµής του συνολικού προϋπολογισµού της µελέτης ύψους:
86.000,00 ΕΥΡΩ
Ποσοστό επί τοις % αριθµητικώς ……% και ολογράφως …………………………………………
το οποίο είναι και ενιαίο ποσοστό για ολόκληρο τον προϋπολογισµό της εν λόγω προµήθειας.
Επίσης οποιοδήποτε άλλο υλικό θελήσει να προµηθευτεί η Υπηρεσία σας και το οποίο δεν αναγράφεται
στον εν λόγω προϋπολογισµό, θα ακολουθεί την εν λόγω έκπτωση επί της τιµής του επίσηµου
τιµοκαταλόγου της εταιρίας µας.
Ξάνθη

-

- 2013

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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……………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 181/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης ∆ηµήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)
Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 27-06-2013
Με εντολή
Η Γραµµατέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυροµάτη Αικατερίνη

