ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προµήθεια και εγκατάσταση βιοκλιµατικού εξοπλισµού

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

∆/ΝΣΗ
ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τηλ 2132123010

προϋπολογισµού € 46.400,00 πλέον Φ.Π.Α
KA: 30.7341.02

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων
µετρητικών σταθµών στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Βιοκλιµατικές
Αναβαθµίσεις

∆ηµοσίων

Ανοικτών

Χώρων

∆ήµου

Πειραιά-Βιοκλιµατική

αναβάθµιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιµετρικών οδών».

Προϋπολογισµός: € 46.400,00 πλέον Φ.Π.Α (23%)

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
β) Του Ν 2286/30-1-95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων
συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 19/Α).
γ) Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α114) "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων".
δ) Των διατάξεων του Ν. 3852/2010
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ε) Του Π∆ 60/2007
στ) Του Ν.3614/2007
ζ) Της υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
η) Της υπ’. αριθµ. πρωτ. 1093/ ΕΦ∆ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ Απόφασης επικύρωσης
αποτελεσµάτων αξιολόγησης των αιτήσεων των προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο
πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 3/29.07.2011 (κωδικός 1) Πρόσκλησης του Ενδιάµεσου Φορέα
∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ για «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων»
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος
& Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Η προµήθεια συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής και εθνικούς πόρους στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1
«Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση
Κλιµατικής

Αλλαγής

–

Ανανεώσιµες

Πηγές

Ενέργειας» στο

πλαίσιο

του

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»,
για «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων»,
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
2. Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Η τεχνική περιγραφή
ΑΡΘΡΟ 4ο
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισµό για την προµήθεια βιοκλιµατικού εξοπλισµού γίνονται δεκτά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της εµπορίας σταθµών µέτρησης κλιµατικών παραµέτρων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής υποχρεούται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης να
προβεί στην προµήθεια και εγκατάσταση των µετρητικών σταθµών.
Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι δύο µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται
από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη:
1.

Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.

2.

Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.

3.

Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε

προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή
παρεµφερές υλικό.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους,
που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή.
Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε
προθεσµία όχι µικρότερη των πέντε (5) ούτε µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση σ’ αυτόν, της έγκρισης του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί έχει την υποχρέωση να προσέλθει αµέσως στη
Νοµική Υπηρεσία για την υπογραφή της σύµβασης.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά την υπογραφή θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το
10% του προϋπολογισµού της µελέτης (χωρίς να υπολογισθεί η έκπτωση), η οποία θα
επιστραφεί µετά την εκτέλεση της προµήθειας και εφόσον έχουν εκπληρωθεί εις το
ακέραιο οι όροι της µελέτης και της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα, καθώς και κρατήσεις
α. 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ
β. Φόρος εισοδήµατος 4%
γ. 0,1% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Πειραιάς 10-3-2014
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

∆. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Προµήθεια και εγκατάσταση βιοκλιµατικού εξοπλισµού

∆/ΝΣΗ
ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
προϋπολογισµού € 46.400 πλέον Φ.Π.Α
KA: 30.7341.02

Τεχνική Περιγραφή
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων µετρητικών σταθµών
στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµοσίων Ανοικτών Χώρων
∆ήµου Πειραιά-Βιοκλιµατική αναβάθµιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιµετρικών
οδών».
Ο ανάδοχος της προµήθειας, αφού µελετήσει την υφιστάµενη κατάσταση των υποδοµών του
∆ήµου ΠΕΙΡΑΙΑ, όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο που θα πραγµατοποιηθούν οι
βιοκλιµατικές παρεµβάσεις, θα πρέπει να υποδείξει τις βέλτιστες τοποθεσίες εγκατάστασης των
µετρητικών-µετεωρολογικών σταθµών, 2 εντός της περιοχής παρέµβασης και 2 εκτός, κοντά στη
περιοχή παρέµβασης, µε παραπλήσιες κλιµατολογικές συνθήκες.
Επιπλέον, από τον Ανάδοχο, θα γίνει η προµήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε πλήρη
λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένου του ιστού.
Η περιγραφή του ιστού έχει ως ακολούθως:
• Γαλβανιζέ σωληνωτός ιστός ύψους 3m.
• Η διάµετρος θα είναι ενιαία 80 mm .
• Βάση τετράγωνη από γαλβανισµένη λάµα 30χ30χ12 χιλ. µε 4 γωνιαίες οπές για ούπα
διαµέτρου 10 – 15 mm.
• Κατάλληλα γαλβανισµένα εξαρτήµατα (δακτύλιοι, βραχίονες, συνδετικά στοιχεία
κλπ.) για στερέωση επί του ιστού όλων των στοιχείων του µετρητικού σταθµού καθώς
και του φωτοβολταικού στοιχείου.
• Όλα τα στοιχεία στήριξης & σύνδεσης θα είναι χρωµατισµένα µε ηλεκτροστατική
βαφή σε RAL 9006 ή σχετικής µεταλλικής απόχρωσης.
Ο κάθε µετρητικός σταθµός πρέπει να διαθέτει αισθητήρια και διατάξεις, ώστε να µετρά και
καταγράφει:
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος
• Θερµοκρασία εδάφους
• Θερµοκρασία επιφανειών γειτονικών κτιρίων, µέσω υπέρυθρης θερµοµέτρησης
• Ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου
• Μέτρηση ανοδικών ρευµάτων αέρα
• Σχετική υγρασία
• Ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο
• Βροχόπτωση
µε τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον χαρακτηριστικά:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ταχύτητα ανέµου
0 to 60 m·s-1

Περιοχή
Ακρίβεια

± 0,1 m·s-1

µέχρι 10 m·s-1

± 1,1% της µέτρησης

πάνω από 10 m·s-1

0,4 m·s-1

Κατώφλι

∆ιεύθυνση ανέµου

Ακρίβεια

± 4°

Κατώφλι

0,4 m·s-1

0° ως 360°

Σχετική υγρασία RH

Ακρίβεια

0 ως 100% RH

± 2,5% RH
Θερµοκρασία αέρα

Ακρίβεια

0 ως 60°C

± 0,1°C
Ηλιακή ακτινοβολία

Απόλυτος
ακρίβεια
Γραµµικότητα

± 5%

στους 20 °C

± 1%

0 ως 2 kW.m-2
Θερµοκρασία εδάφους

Ακρίβεια

± 0,2°C

-10 ως +60 °C

Υπέρυθρη µέτρηση θερµοκρασίας επιφανειών γειτονικών κτιρίων

Ακρίβεια

± 0,5°C

+10 ως +60 °C

± 1,5°C

-10 ως +10 °C

Μέτρηση ανοδικών ρευµάτων αέρα

Περιοχή

±30 SCCM ως ±1000
-25 °C ως +85 °C
SCCM, 0 mbar ως 1,25
mbar
Μέτρηση βροχόπτωσης

Επίσης, κάθε µετεωρολογικός σταθµός θα πρέπει:
 Να είναι ενεργειακά αυτόνοµος, αυτοτροφοδοτούµενος µέσω ηλιακής
κυψέλης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Να µεταδίδει ασύρµατα, µέσω δικτύου GSM, τις µετρήσεις σε τερµατικό
υπολογιστή βάσης
 Να διαθέτει διάταξη συλλογής µετρήσεων Data Logger
 Να διαθέτει συνοδευτικό λογισµικό για προγραµµατισµό και συλλογή
δεδοµένων διά µέσου προσωπικού υπολογιστή
 Να διαθέτει µπαταρία µε διάρκεια ζωής έως και 2 έτη
Ο τερµατικός υπολογιστής βάσης θα πρέπει να διαθέτει λογισµικό
προγραµµατισµού και επεξεργασίας µετρήσεων συµβατό µε την εφαρµογή LabView
της εταιρείας National Instruments, σε συµφωνία µε υπόλοιπο διατιθέµενο και
υπάρχοντα εξοπλισµό.

Ο προϋπολογισµός της παρούσας προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 46.400,00 €
πλέον Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α 30.7341.02 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους
2014.
Πειραιάς 10-3-2014
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

∆. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

Μονά Ποσό
Τιµή
∆απάνη
δα τητα µονάδας
µετρη
σης

Μερική

Προµήθεια και εγκατάσταση βιοκλιµατικού
εξοπλισµού

ΚΑΤ
ΑΠΟ
ΚΟΠ
Η

4

Ολική

11.600,00 46.400,00

Άθροισµα
Φ.Π.Α. 23%
Γενικό Σύνολο

46.400,00
10.672,00
57.072,00
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10-3-2014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

∆. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΞΗ:¨ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ¨
Κωδικός ΣΑ:Ε0618
Κωδικός Πράξης: 2013ΣΕ0618002
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ: Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12
ΤΑΧ. ΚΩ∆. 185 35
ΤΗΛ: 2132022088
FAX: 2132022106
E-mail:promithies@pireasnet.gr

προϋπολογισµού € 46.400,00 πλέον Φ.Π.Α ήτοι
57.072,00 €

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, για την ανάθεση του έργου µε
τίτλο «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βιοκλιµατικού εξοπλισµού» της πράξης
«Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων ∆ήµου Πειραιά»
(Κωδικός ΣΑ: Ε0618, Κωδικός Πράξης: 2013ΣΕ0618002) προϋπολογισµού €
46.400,00 πλέον του Φ.Π.Α (23%) ήτοι 57.072,00 € σύµφωνα µε τη µελέτη που
αποτελείται από:
1. Την παρούσα διακήρυξη,
2. Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Την Τεχνική Περιγραφή και
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
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4. Τον ενδεικτικό προϋπολογισµό

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι
διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
β) Του Ν 2286/30-1-95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων
συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 19/Α).
γ) Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α114) "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων".
δ) Των διατάξεων του Ν. 3852/2010
ε) Του Π∆ 60/2007
στ) Του Ν.3614/2007
ζ) Της υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
η) Της υπ’. αριθµ. πρωτ. 1093/ ΕΦ∆ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ Απόφασης επικύρωσης
αποτελεσµάτων αξιολόγησης των αιτήσεων των προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο
πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 3/29.07.2011 (κωδικός 1) Πρόσκλησης του Ενδιάµεσου Φορέα
∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ για «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων»
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος
& Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
θ) Της υπ’ αριθµ πρωτ 417/26-7-2013 ΕΦ∆ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ απόφασης
ένταξης της Πράξης ¨Βιοκλιµατικές αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων
∆ήµου Πειραιά¨ µε κωδικό MIS 376713 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Η προµήθεια συγχρηµατοδοτείται

από το Ταµείο Συνοχής κατά 85% και

εθνικούς πόρους κατά 15% στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές
Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας»
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στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013»,

για «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» µε

Κωδικός ΣΑ: Ε0618 και Κωδικό Πράξης 2013ΣΕ06180002.

Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε
άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου , τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α
11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95)

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα στοιχεία της σύµβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:
1)

Η παρούσα διακήρυξη.

2)

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

3)

Η Τεχνική Περιγραφή

4)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στη θεωρηµένη µελέτη της ∆/νσης

Αρχιτεκτονικού & Λοιπών Τεχνικών Έργων

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό και στην Τεχνική Περιγραφή και αφορούν σε προµήθεια και
εγκατάσταση βιοκλιµατικού εξοπλισµού ήτοι προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων
µετρητικών σταθµών. Ο κάθε µετρητικός σταθµός πρέπει να διαθέτει αισθητήρια και
διατάξεις, ώστε να µετρά και καταγράφει:
•

Θερµοκρασία περιβάλλοντος

•

Θερµοκρασία εδάφους

•

Θερµοκρασία επιφανειών γειτονικών κτιρίων, µέσω υπέρυθρης
θερµοµέτρησης

•

Ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
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•

Μέτρηση ανοδικών ρευµάτων αέρα

•

Σχετική υγρασία

•

Ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο

•

Βροχόπτωση

Ο ανάδοχος της προµήθειας, αφού µελετήσει την υφιστάµενη κατάσταση των
υποδοµών του ∆ήµου ΠΕΙΡΑΙΑ, όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο που θα
πραγµατοποιηθούν οι βιοκλιµατικές παρεµβάσεις, θα πρέπει να υποδείξει τις
βέλτιστες τοποθεσίες εγκατάστασης των µετρητικών-µετεωρολογικών σταθµών, 2
εντός της περιοχής παρέµβασης και 2 εκτός, κοντά στη περιοχή παρέµβασης, µε
παραπλήσιες κλιµατολογικές συνθήκες.

AΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 46.400,00 €
πλέον του Φ.Π.Α. (23%) ήτοι συνολικά 57.072,00 €.
Η ανωτέρω προµήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α 30.7341.02 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014 .

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή,
7ος όροφος Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων, την 11-072014…………………….. και ώρα ……10.00……………
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισµό για την προµήθεια βιοκλιµατικού εξοπλισµού γίνονται δεκτά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της εµπορίας σταθµών µέτρησης κλιµατικών παραµέτρων.
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Όλοι οι συµµετέχοντες θα είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και θα
προσκοµίσουν πιστοποιητικό, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό,
το είδος των εργασιών τους και η άσκησή τους κατά το τρέχον οικονοµικό έτος.
Επίσης θα προσκοµίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα
υπεύθυνη δήλωση

καθώς και

περί µη συνδροµής στο πρόσωπο του υποψηφίου των λόγων

αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 43 του Π∆ 60/2007 ήτοι α) συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).β)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος
1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998,
σελ. 2). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316
της 27.11.1995, σελ. 48). δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η
οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.
3424/2005 (Α΄ 305).
Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως ,
ή µε το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες,
ή Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται
νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια
Αρχή.
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Οι Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή
επικυρωµένο καταστατικό µε τις τυχόν τροποποιήσεις, νοµίµως δηµοσιευµένες, όπως
αυτές θα εµφαίνονται στο προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό µεταβολών του αρµόδιου
Πρωτοδικείου της έδρας του Νοµικού Προσώπου, εκδόσεως τριµήνου τουλάχιστον πριν
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της
χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό και τυχόν
τροποποιήσεις των Ε.Π.Ε.και Μον. Ε.Π.Ε

θα συνοδεύονται από αντίγραφα των

σχετικών Φ.Ε.Κ.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του
καθόσον και την εντολή της εκπροσώπησης του παρόντα διαγωνισµού εφόσον
απαιτείται, µαζί µε το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δηµοσιευθεί και β) αντίγραφο του
καταστατικού σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις που
θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. νοµίµως δηµοσιευµένα.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη
αυτοπροσώπως

ή

από

κοινό

εκπρόσωπο

διορισµένο

µε

συµβολαιογραφικό

πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες
από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για
δικό του λογαριασµό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζοµένη εταιρεία ή είναι µέλος του
διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία
για δικό του λογαριασµό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή
ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την
εταιρεία αυτή.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του
γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή ή συµβολαιογράφο.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται σε πρωτότυπο ή σε
επικυρωµένα αντίγραφα. Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές εκτός αν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 µε την οποία ο
υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα
που βρίσκονται στα χέρια του (άρθρο 14 Ν. 1599/86) και τα οποία οφείλει να
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προσκοµίσει εντός µηνός από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και υπό την
προϋπόθεση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισµού.
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει
εξωτερικά το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο ή επωνυµία και διεύθυνση του
διαγωνιζοµένου και θα περιέχει:
1) Τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά
συµµετοχής στο διαγωνισµό
2) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
3) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ιδιαίτερα
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.
Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα. Κατ΄εξαίρεση
επιτρέπεται δυνάµει της ως άνω ∆ιακήρυξης, η υποβολή τεχνικών όρων και
στοιχείων στην Αγγλική γλώσσα.
∆εν πρέπει να έχουν ξέσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης
Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του
προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ειδών κλπ, τη
µεταφορά και την παράδοσή τους στον τόπο του έργου.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο
έλεγχος των δικαιολογητικών, µε τη σειρά που επιδόθηκαν.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από
την Επιτροπή διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
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σφραγίζεται από την Επιτροπή, και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να
αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων αποφασίζει
για τους αποκλεισθέντες και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους
και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια
Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντος ή δεν θα είναι
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης
και των τιµών που προσφέρθηκαν.
Η αποσφράγιση των φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών
γίνεται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται στους ενδιαφεροµένους.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη
ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
8.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών που θα προµηθεύσει, χωρίς Φ.Π.Α. Το
περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος
2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής
είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία
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έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά
και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα (10)
ηµερολογιακές

ηµέρες

από

της

ειδοποιήσεως.

Σε

περίπτωση

που

δεν

επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική
ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει από το
παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως,
πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική
καλής εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.

8.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται
να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δύο ετών, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών.
Πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προµηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση για ποσόν ίσο µε το 5% της
συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς το Φ.Π.Α.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι κατά τρεις (3) µήνες
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης.

Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής
λειτουργίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας ο
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για
την οποία έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτηµά
του που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα ηµερολογιακές
ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα
προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του
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προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του
συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως, πέραν της εγγυητικής επιστολής.

Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η
εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής λειτουργίας, επιστρέφεται στον ανάδοχο
η εγγυητική καλής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα
120 ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής υποχρεούται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης να
προβεί στην προµήθεια και εγκατάσταση των µετρητικών σταθµών.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να παραδώσει τον εξοπλισµό εντός δύο µηνών από
την υπογραφή της σύµβασης
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής και µετά από έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα
υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα. Μετά το Οριστικό

Πρωτόκολλο

παραλαβής των ειδών που παραδίδει και εφόσον δεν παρατηρηθεί καµία διαφορά από
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τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το 100% του αντίστοιχου συµβατικού
τιµήµατος.
Για την πληρωµή τηρείται το Π.∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/2003)

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης
προσφοράς όπως καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ
Λαµβάνονται υπόψη:
1.

Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.

2.

Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή
εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του
κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.
Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε
προθεσµία όχι µικρότερη των πέντε (5) ούτε µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση σ΄αυτόν, της έγκρισης του διαγωνισµού, προσκοµίζοντας και την
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΤΙΜΕΣ
Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του
προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ειδών, τη µεταφορά και
την παράδοσή τους στον τόπο του έργου, την πλήρη εγκατάστασή τους σε πλήρη
λειτουργία και θα είναι σταθερή και αµετάβλητη καθ΄όλη τη διάρκεια της προµήθειας
και για κανένα λόγο δε θα υπόκεινται σε αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
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Η παράδοση των ειδών γίνεται µε µέσα και ευθύνη του προµηθευτή στον τόπο
του έργου. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής .
Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προµήθεια
ειδών επικαλούµενος λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς
του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλονται εγγράφως σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης και µόνο κατά την
αποσφράγιση των προσφορών ή µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την
ηµεροµηνία διενέργειας αυτού. Για τις ενστάσεις τελεσίδικα αποφαίνεται η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου.
Προσφυγή κατά της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής υποβάλλει όποιος έχει
έννοµο συµφέρον σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 227 του Ν. 3852/2010.
Οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθηµα υποβάλλεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη και αρχίζει από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας
υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
επιβάλλεται στον προµηθευτή εκτός από τις προβλεπόµενες κυρώσεις (άρθρο 27 της
11389/93 Υπουργικής απόφασης) και πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής απόφασης και συγκεκριµένα:
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α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει
το 1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ χρόνου
παράτασης, 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει
κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της
συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη
χρησιµοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί
της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας
διαγωνισµού σε βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση
ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία
παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και
τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατά του
µαταιώνονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική
παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης παράδοσης ή αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν
ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
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Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της 11389/93
Υπουργικής απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
ή την σύµβαση, όταν:
α)

Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή

αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα.
β)

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή

σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 11389/93
Υπουργικής απόφασης

ΑΡΘΡΟ 18ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα, έξοδα δηµοσίευσης της
αρχικής και τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης, χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού
ελέγχου, καθώς και κρατήσεις α) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ., οι επιβαλλόµενες κρατήσεις από
φόρους, τέλη, δικαιώµατα, β) Φόρος Εισοδήµατος 4% βαρύνουν τον ανάδοχο και θα
περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον ανάδοχο τιµή.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) εφηµερίδες,
µία (1) ηµερήσια τοπική και µία (1) εβδοµαδιαία τοπική , ή σε δύο ηµερήσιες και µία
εβδοµαδιαία νοµαρχιακή σύµφωνα µε το Ν. 3548/07, (να προστεθεί µία οικονοµική )
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης
του διαγωνισµού στο site του ∆ήµου www.pireasnet.gr.
Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46, Ν.3801/09)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
και µε ειδική εντολή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Ταµείο Συνοχής
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

