ΑΔΑ: Ω91ΣΩ1Ε-0ΦΛ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοχώστου 1
Ταχ. Κωδ. : 1 8 9 0 0
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 20 27 392

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.28 15:03:12
EET
Reason:
Location: Athens

AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σαλαμίνα 28-12-2016
Αριθ. Πρωτ.: - 28462 -

Θέμα : Προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτηρίων-γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ
(Με τη διαδικασία απευθείας του Δημάρχου)
Η Δήμαρχος Σαλαμίνας έχοντας υπόψη:
1)
2)
3)
4)
5)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Την αναγκαιότητα της προμήθειας προκατασκευασμένων αποδυτηρίων-γραφείων νέου
αμαξοστασίου ΤΥ
Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την
αριθμ. 456/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 20-7122.000.
Την απόφαση 28298/27-12-2016 της Δημάρχου περί διενέργειας της προμήθειας με
απευθείας ανάθεση και την έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών .

Α) Ανακοινώνει τη πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση εγγράφων προσφορών
και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσητιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτηρίων-γραφείων νέου
αμαξοστασίου ΤΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.999,60 € με το ΦΠΑ.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Σαλαμίνας , Λ.
Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, Σαλαμίνα στις 29/12/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση
Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαρότητας του Δήμου Σαλαμίνας, στο τηλέφωνο: 2132027445
στον κ. Α.Βόσβολη.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης από τη Δήμαρχο μετά από
έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, οι οποίοι υποχρεούνται μαζί με τις προσφορές τους να προσκομίσουν :
1.
2.
3.

Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
Πιστοποιητικό επιμελητήριου της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που να αναφέρει
ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους για το 2016.
Υπεύθυνη δήλωση που να δήλωση ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν εμπίπτει στις
απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα καταθέτουν ομόρρυθμοι
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εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων
σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να
προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις
τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε.
Β) Ανακοινώνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Τύπος Α: Μονάδα οικίσκου χώρου γραφείων (δύο χώρων)
Η μονάδα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη στον Δήμο Σαλαμίνας . Ο τύπος Α θα
αποτελείται από δύο επί μέρους χώρους με εσωτερικό χώρισμα.
Η μονάδα θα παρουσιάζει άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών
όψεων. Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης διατομής.
Η θέση της εγκατάστασής της μονάδας μέσα στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου Σαλαμίνας
θα ορίζεται από τον Δήμο Σαλαμίνας.
Διαστάσεις εξωτερικές: 6000 x 2400 x 2550 mm ( Μ x Π x Y )

Περιγραφή: Στιβαρή αυτόνομη- αυτομεταφερόμενη κατασκευή από χαλυβδοελάσματα ειδικά
διαμορφωμένα και μορφοδοκούς πάνω στους οποίους επενδύονται τα πάνελ επικάλυψης και
πλαγιοκάλυψης. Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς με ανυψωτικό μηχάνημα ή γερανό.
Βασικός εξοπλισμός: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά
λευκά κανάλια αποτελούμενη από:


Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες.



Εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας



Φωτιστικά σώματα φθορισμού



Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου)



Ρελέ διαρροής

Τοίχοι:

- Πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης

Διαχωριστικό χώρισμα από πάνελ πολυουρεθάνης εσωτερικά του οικίσκου.
Δάπεδο:

1) Λαμαρίνα γαλβανιζέ
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2)Πλακάζ θαλάσσης
3)Πλαστική μεμβράνη επικάλλυψης ή laminate
Πόρτα:

Αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις

μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.
Παράθυρο:

Δύο επάλληλα αλουμινίου με διπλά θερμομονωτικά τζάμια, μονωτικό γυαλί,

περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα
Μόνωση

- Τοίχοι: 40 mm πάνελ πλαγιοκάλλυψης με πολυουρεθάνη
- Οροφή: 50 mm πάνελ επικάλλυψης, με πολυουρεθάνη

Ηλεκτρική εγκατάσταση: πρίζα, 380 V / 32 A (εξωτερικά)
- 230 V πρίζες, διακόπτες (εσωτερικά)
- Λάμπα φθορίου (μακρόστενη), 36 W
Θέρμανση και κλιματιστική εγκατάσταση:

-

Air condition, split, ψύξης – θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένα.

-

Περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα.

Τύπος Β: Μονάδα οικίσκου αποδυτηρίων (ενός χώρου)

-

Η μονάδα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη στον Δήμο Σαλαμίνας . Ο τύπος Β θα

αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο.
-

Η μονάδα θα παρουσιάζει άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και

εσωτερικών όψεων. Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης
διατομής.
-

Η θέση της εγκατάστασής της μονάδας μέσα στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου

Σαλαμίνας θα ορίζεται από τον Δήμο Σαλαμίνας.
Διαστάσεις εξωτερικές: 6000 x 2400 x 2550 mm ( Μ x Π x Y )
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Περιγραφή: Στιβαρή αυτόνομη- αυτομεταφερόμενη κατασκευή από χαλυβδοελάσματα ειδικά
διαμορφωμένα και μορφοδοκούς πάνω στους οποίους επενδύονται τα πάνελ επικάλυψης και
πλαγιοκάλυψης. Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς με ανυψωτικό μηχάνημα ή γερανό.
Βασικός εξοπλισμός: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά
λευκά κανάλια αποτελούμενη από:


Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες.



Εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας



Φωτιστικά σώματα φθορισμού



Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου)



Ρελέ διαρροής

Τοίχοι:

- Πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης

Διαχωριστικό χώρισμα από πάνελ πολυουρεθάνης εσωτερικά του οικίσκου.
Δάπεδο:

1) Λαμαρίνα γαλβανιζέ
2)Πλακάζ θαλάσσης
3)Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης ή laminate

Πόρτα:

Αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις

μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.
Παράθυρο:

Δύο επάλληλα αλουμινίου με διπλά θερμομονωτικά τζάμια, μονωτικό γυαλί,

περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα
Μόνωση

- Τοίχοι: 40 mm πάνελ πλαγιοκάλλυψης με πολυουρεθάνη
- Οροφή: 50 mm πάνελ επικάλυψης, με πολυουρεθάνη
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Ηλεκτρική εγκατάσταση: πρίζα, 380 V / 32 A (εξωτερικά)
- 230 V πρίζες, διακόπτες (εσωτερικά)
- Λάμπα φθορίου (μακρόστενη), 36 W
Θέρμανση και κλιματιστική εγκατάσταση:

-

Air condition, split, ψύξης – θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένα.

-

Περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να είναι καινούριοι και
αμεταχείριστοι.
-

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες

τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές, βάσει των κοινοτικών και εθνικών
διατάξεων.
-

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν

στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Σαλαμίνας καθ΄ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.
-

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση

ενός έτους.
Οι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση.
Γ) Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους,
στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα
βαρύνει τον Κ.Α. 20-7122.000 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Δ) Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Ε) Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την
υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
ΣΤ) Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι 5(πέντε) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας 10 ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με
την κατάθεση της ένστασης η καταβολή προβόλου υπερ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1% ) επι τοις εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης . Το παράβολο αυτό αποτελεί Δημόσιο
έσοδο .Το παράβολο επιστέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από
το αποφασίζον διοικητικό όργανο (Άρθρο 127 παρ 1,2 Ν.4412/16)
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

