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∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Αριθµός απόφασης : 192/ 2013

Από το µε αριθµό 11 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Καθορισµός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –
για την «Εγκατάσταση συστήµατος διόρθωσης συντελεστή ισχύος µέσω
αντιστάθµισης µε διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις Βαθυλάκου Προµήθεια και εγκατάσταση διάταξης
πυκνωτών», προϋπολογισµού
35.000,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 81/2013– Ψήφιση
πίστωσης - Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Σήµερα την 29η Ιουλίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13 : 30 µ.µ, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
48.033/25.07.2013 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. ∆ηµάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής (Α∆Σ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης
5. Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
6. Άννα Νανοπούλου
7. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου

1. Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
2. Ιωάννης Μητσιάκος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δε προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης, διεξαγωγής
και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Με την αριθµό 201/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης αποφασίστηκε η
έγκριση υπογραφής Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Κοζάνης και ∆ΕΥΑΚ µε
η
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αντικείµενο
¨Εγκατάσταση
συστήµατος
διόρθωσης
συντελεστή
αντιστάθµισης µε διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις Βαθυλάκου¨

ΑΔΑ: ΒΛΩΚΩΛΠ-0ΞΣ
ισχύος

µέσω

Στο άρθρο 3 παρ. 2 της ανωτέρω Προγραµµατικής Σύµβασης αναφέρονται τα παρακάτω:
2. Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ αναλαµβάνει :
Αναλαµβάνει την υποχρέωση να ολοκλήρωση όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την:
• Ωρίµανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση µελετών και λήψη των
απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
• Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης.
• Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
• Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων .
•
•
•
•
•
•
•

∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων .
Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργου.
∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
Παρακολούθηση χρηµατορροών και εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του
προϋπολογισµού του Έργου.
Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και
την οριστική παραλαβή).
Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στην ∆ΕΥΑΚ µε πλήρη τεχνική και
οικονοµική τεκµηρίωση.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω µε την αριθµό 48043/25.07.2013 απόφαση ∆ηµάρχου
Κοζάνης αποφασίστηκε η έγκριση και ο τρόπος εκτέλεσης µε πρόχειρο διαγωνισµό για
την «Εγκατάσταση συστήµατος διόρθωσης συντελεστή ισχύος µέσω αντιστάθµισης µε
διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις Βαθυλάκου - Προµήθεια και εγκατάσταση διάταξης
πυκνωτών», προϋπολογισµού 35.000,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης
81/2013, η δε χρηµατοδότηση της οποίας προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
¨Μακεδονία – Θράκη¨ και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ( Κωδ. Πράξης
ΣΑ 2012ΣΕ06180006)
Το γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου στο από 22.07.2013 υπηρεσιακό του σηµείωµα
αναφέρει τα παρακάτω : ¨….Παρακαλούµε να δοθεί εισήγηση στην Οικονοµική Επιτροπή:
• Για την έγκριση της µελέτης, τον καθορισµό των όρων και τον τρόπο εκτέλεσης της
διακήρυξης που αφορά την «Εγκατάσταση συστήµατος διόρθωσης συντελεστή ισχύος
µέσω αντιστάθµισης µε διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ Προµήθεια και εγκατάσταση διάταξης πυκνωτών» προϋπολογισµένης δαπάνης
35.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και αριθµό µελέτης 81/2013.
• Για τον ορισµό τριµελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των
παραδοτέων υλικών αποτελούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
1. Τοπάλη Θεοδώρα ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός µε αναπληρωτή τον Πεχλιβανίδη
Μιχάλη ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
2. Τζανίδης Σταύρος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε αναπληρωτή τον Αναστασόπουλο
∆ηµήτρη ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
3. Γκλούµπος Ξενοφών ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε αναπληρωτή τον Κατσάλη
Νικόλαο ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Προτείνεται να εκτελεστεί µε διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
Κ.Α. 30.7325.0002…¨
η
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Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνω, να καθορίσουµε τους όρους διακήρυξης, την
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και την ψήφιση πίστωσης της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & άρθρο 4 παρ. 4 της µε αριθµ. 11389/1993 απόφασης
Υπουργείου
Εσωτερικών
"Ενιαίος
Κανονισµός
Προµηθειών
Ο.Τ.Α"
(ΦΕΚ
185/τ.Β΄/23.03.1993) ΕΚΠ ΟΤΑ
Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τη µε αριθµό 201/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης περί ¨
Έγκρισης υπογραφής Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Κοζάνης και ∆ΕΥΑΚ
µε αντικείµενο ¨Εγκατάσταση συστήµατος διόρθωσης συντελεστή ισχύος µέσω
αντιστάθµισης µε διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις Βαθυλάκου¨
3. Τη µε αριθµό 48043/25.07.2013 απόφαση ∆ηµάρχου Κοζάνης περί “Έγκρισης και
τρόπου εκτέλεσης µε πρόχειρο διαγωνισµό της προµήθειας¨
4. Τη µε αριθµό 81/2013 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,
προϋπολογισµού 35.000,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23%
5. Το Ν. 2286/1995 "Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων" (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/01.02.1995) όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των
Ν.2323/95 και Ν.2503/97
6. Τη µε αριθµ.11389/08.03.1993 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος
κανονισµός προµηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 185/τ.Β΄/23.03.1993)
7. Τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2013 όπου υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α.
30.7325.0002
8. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Εγκατάσταση συστήµατος διόρθωσης
συντελεστή ισχύος µέσω αντιστάθµισης µε διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις
Βαθυλάκου - Προµήθεια και εγκατάσταση διάταξης πυκνωτών», προϋπολογισµού
35.000,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 81/2013 της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων, η δε χρηµατοδότηση της οποίας προέρχεται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα ¨Μακεδονία – Θράκη¨ και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ
(Κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ06180006)
Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού µε
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο αξιολόγησης την χαµηλότερη προσφορά για την
παραπάνω προµήθεια ως ακολούθως :
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας
ισχύουν :
η
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Η παρούσα διακήρυξη.
Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών
«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π.
Ο. Τ. Α.)».
Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας
και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και
ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου.
Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και
λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».
Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Το Π. ∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α’/5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές».
Το 38ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης συστήµατος διαχείρισης µε αριθµό
14053/ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008).
Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό Π1/2345/2013 (ΦΕΚ 688 Β’/26-3-2013)
«Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι
31−12−2013 των προµηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηµατοδοτούµενα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΣΠΑ).»
Το
Ν 3886/ΦΕΚ Α173/30-9-2010 «Πέρι δικαστικής προστασίας κατά τη
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»
Η Απόφαση 42.878/08.07.2013 του ∆ηµάρχου Κοζάνης για τον τρόπο εκτέλεσης
της προµήθειας.
Η Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε αριθµό 192/2013 για τον καθορισµό των
όρων της παρούσας διακήρυξης.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Πληροφορίες
Τα έγγραφα της προµήθειας µπορούν να ζητηθούν από το γραφείο προµηθειών του
∆ήµου Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1, Τ.Κ. 501.00 Κοζάνη, τηλ.: 24613 50344, Πληροφορίες:
Μουρατίδης Ευστάθιος.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών
η
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Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν την ηµέρα του
διαγωνισµού, ο οποίος θα διενεργηθεί στο γραφείο της Γραµµατείας Οικονοµικής
Επιτροπής, (Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη), σε χρόνο που θα οριστεί από τον κ. ∆ήµαρχο
µε περιληπτική διακήρυξη αυτού στην οποία θα ορίζεται ηµέρα και ώρα δηµοπρασίας.
Στοιχεία για την κατάθεση των προσφορών είναι :
 Η παρούσα διακήρυξη.
 Οι τεχνικές προδιαγραφές.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή µεταφράζονται και επικυρώνονται από
αναγνωρισµένη αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση δε γίνονται δεκτά.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
∆ικαιούµενοι συµµετοχής
∆ικαίωµα κατάθεσης προσφορών έχουν :
α)
Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί).
β)
Όλα τα νοµικά πρόσωπα.
γ)
Συνεταιρισµοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή
βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.
δ)
Ενώσεις προµηθευτών εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του
Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.
Ά ρ θ ρ ο 6ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, µε ποινή
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά (για διευκόλυνση της υπηρεσίας να υποβληθούν µε
τη σειρά µε την οποία αναγράφονται παρακάτω) :
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού 1.000,35 ευρώ που είναι το
5% επί του συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.750,00 ευρώ. Γενικά ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλ. να ισχύει τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες)
2. ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη.
3. ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι αναλαµβάνει να εγκαταστήσει τα υπό προµήθεια
είδη στις γεωτρήσεις της περιοχής ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ, 12 km νοτιανατολιά της πόλης της
Κοζάνης, εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
η
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Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους που θα έχει εκδοθεί το αργότερο έξι (6)
µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.
ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

ΘΑ

ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ

ΣΕ

Ά ρ θ ρ ο 7ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την περιληπτική διακήρυξη.
Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί τον
διαγωνισµό.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο
και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι αποστελλόµενες ταχυδροµικές προσφορές
δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του
παρόντος άρθρου δε λαµβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν τη διενέργεια
του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που
παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από
τη 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.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α.
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα και το είδος στο οποίο αναφέρεται.
β.
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
γ.
Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης.
δ.
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε.
Τα στοιχεία του αποστολέα.
Ά ρ θ ρ ο 8ο
Προσφορές
Με την παρούσα διακήρυξη γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων
υλικών της προκηρυσσόµενης προµήθειας (άρθρο 3 παρ. 6 περιπ. Β ΕΚΠ-ΟΤΑ). Η
αξιολόγηση των προσφορών και η τελική κατακύρωση θα γίνουν στο σύνολο των
προσφερόµενων ειδών.
Επί ποινή αποκλεισµού οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) υποφακέλους
(πρωτότυπα –αντίγραφα) µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 7 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: Στους
η
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των δικαιολογητικών µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα
ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής, (πρωτότυπο – αντίγραφο) µε τη
σειρά µε την οποία αναγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσης. 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, µέσα
στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία
της προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο
επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
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.
Εφόσον ο διαγωνιζόµενος προσφέρει εναλλακτικές προσφορές, πρέπει µε ποινή
αποκλεισµού, τα τεχνικά στοιχεία και οι οικονοµικές προσφορές κάθε εναλλακτικά
προσφερόµενου τύπου να τοποθετούνται σε διαφορετικούς σφραγισµένους φακέλους µε
τις ενδείξεις των κυρίως φακέλων και επιπλέον την ένδειξη προσφορά 1, εναλλακτική
προσφορά 2. ∆ηλαδή σε περίπτωση δύο εναλλακτικών προσφορών θα υπάρχουν δύο
φάκελοι τεχνικών προσφορών και δύο φάκελοι οικονοµικών προσφορών.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, 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.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία
εκείνα τα οποία 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. Η επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού θα κρίνει εάν οι όροι της προσφοράς που διαφέρουν από του όρους της
∆ιακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιαστικοί και πρέπει να
επισύρουν την ποινή του αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου.
Επί ποινή αποκλεισµού, η προσφορά δεν µπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού
προϋπολογισµού.
Ά ρ θ ρ ο 9ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρεις (3) µήνες από την
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν
και παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν
από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από
τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης
η
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ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2 του ΕΚΠ- ΟΤΑ.
Ά ρ θ ρ ο 10ο
Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές
Στους διαγωνισµούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής
τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Από τον ίδιο διαγωνιζόµενο µπορεί να επιδοθούν το πολύ µέχρι δύο συνολικά
προσφορές (µία κύρια προσφορά και µία εναλλακτική προσφορά) , σαφώς διακεκριµένες
µεταξύ τους.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων των δύο συνολικά προσφορών η επιτροπή
διαγωνισµού θα προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθµων προσφορών µε κλήρωση
παρουσία του διαγωνιζοµένου.
Ά ρ θ ρ ο 11ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισής τους την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη
σχετική διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία :
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος των τεχνικών προσφορών,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και
η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Προσφορά που υποβλήθηκε από
προµηθευτή που δεν περιλαµβάνεται στο παραπάνω πρακτικό, δεν αποσφραγίζεται αλλά
επιστρέφεται.
Αυτοί που δικαιούνται σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό,
όπως και των δικαιολογητικών και λοιπών τεχνικών στοιχείων. Η ανακοίνωση των
τιµών που προσφέρθηκαν δε γίνεται όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη
προσφορά.
Μετά την υπογραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, εξέρχονται από την
αίθουσα οι παριστάµενοι.
Η επιτροπή στη συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται,
έχοντας υπόψη της την παρούσα διακήρυξη.
Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται
και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς
τους µε τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.
η
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Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους
σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών
παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Οι
σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών µετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών
είναι αρµόδιο και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά
στοιχεία των προσφορών µένουν σ’ αυτό.
Ά ρ θ ρ ο 12ο
Αξιολόγηση προσφορών – Ανακήρυξη µειοδότη
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου.
Κριτήριο για την τελική επιλογή είναι η χαµηλότερη συνολική προσφορά.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Επίσης προσφορές που παρουσιάζουν
κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές αν οι παρουσιαζόµενες
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και µε την
πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα αν συµφωνεί και ο
µειοδότης.
Επίσης για την κρίση των αποτελεσµάτων θα ληφθούν υπόψη τα άρθρα 21 και 22 του
ΕΚΠ-ΟΤΑ.
Ά ρ θ ρ ο 13ο
Προσφερόµενη τιµή
Με την προσφορά η τιµή των υπό προµήθεια υλικών δίδεται ανά µονάδα, όπως
καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών, όπως
προβλέπεται στη διακήρυξη.
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά που δίνει τιµή σε άλλο νόµισµα ή µε
ρήτρα συναλλάγµατος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Με ποινή αποκλεισµού στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. σε
ευρώ, αριθµητικώς και ολογράφως, καθώς και αριθµητικώς η προσφερόµενη τιµή για το
σύνολο της προµήθειας συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών.
Σηµειώνεται ότι η προσφερόµενη τιµή ανά είδος (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) θα
πρέπει να µην υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Προσφορές οι οποίες είναι
µεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ά ρ θ ρ ο

14ο
η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 11 / 29. 07. 2013 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 9 από 21

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

ΑΔΑ: ΒΛΩΚΩΛΠ-0ΞΣ

Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας της διενέργειάς του,
ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του
διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση
της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται
ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική
απόφαση εκδίδεται, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι
λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που
µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρµόζονται τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ’ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή
αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για τους
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια
του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η
ένσταση αυτή καθώς και η ένσταση επί της οικονοµικής προσφοράς δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού καθώς και την αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία υποβάλλει την
ένσταση µε δικαιολογηµένη γνωµοδότησή της στην αρµόδια Επιτροπή η οποία
αποφαίνεται τελικά.
3. Ένσταση κατά του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µέσα σε 48 ώρες από την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δε γίνονται δεκτές.
Ά ρ θ ρ ο 15ο
Ανακήρυξη µειοδότη
Η κατά το άρθρο 12 αξιολόγηση προσκοµίζεται στον ∆ήµαρχο ο οποίος και αποφαίνεται
περί της αποδοχής της ή µη.
Ά ρ θ ρ ο 16ο
Μετά την παραπάνω Απόφαση ο Ανάδοχος καλείται (άρθρο 24 του ΕΚΠ-ΟΤΑ) να
προσέλθει µέσα σε δέκα ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση (η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 25 του
ΕΚΠ-ΟΤΑ), προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Αν αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
Ά ρ θ ρ ο 17ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Πριν την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης
η
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σε €, ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς το
Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την
περιβάλλει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠ-ΟΤΑ
και ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα είδη που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται
πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών χαρακτηριστικών και
σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας
και κατασκευής απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά είτε τη
σχεδίαση, είτε τα υλικά κατασκευής αυτών, είτε την εργασία κατασκευής, και ότι αυτά
θα ανταποκρίνονται για τη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Η εγγύηση
επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προµήθεια
ειδών έτοιµων προς λειτουργία και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συµβαλλόµενους.
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των
κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
Ά ρ θ ρ ο 18ο
Παράδοση υλικών – Χρόνος παράδοσης
Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν – εγκατασταθούν στις γεωτρήσεις της περιοχής
ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ, 12 km νοτιανατολιά της πόλης της Κοζάνης, εντός 30 ηµερών από την
υπογραφής της σύµβασης.
Ά ρ θ ρ ο 19ο
Παραλαβή Υλικών
Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής µε απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ. Η παραλαβή
πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν
τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
Ά ρ θ ρ ο 20ο
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια υλικών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 36
παρ.1α του ΕΚΠ-ΟΤΑ µετά την παραλαβή τους.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή αναφέρονται επίσης στο άρθρο 36
του ΕΚΠ-ΟΤΑ
Ά ρ θ ρ ο 21ο
Χορήγηση προκαταβολής
∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
Ά ρ θ ρ ο 22ο
Έξοδα – Κρατήσεις - Εισφορές
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε την κράτηση υπέρ ΤΑ∆ΚΥ 2% και µε κάθε είδους νόµιµες
κρατήσεις και φόρους. Ο ∆ήµος επιβαρύνεται µόνο µε το Φ.Π.Α. επί της αξίας των
προσφερόµενων ειδών, που ο προµηθευτής αναγράφει στην προσφορά του.
η
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Ά ρ θ ρ ο 23ο
∆ηµοσίευση
Η περιληπτική διακήρυξη της προκήρυξης δηµοσιεύεται µία φόρα σε οικονοµικό ή
ηµερήσιο τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), της Υ.Α.
αριθµ 11389/1993, «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠ-ΟΤΑ) (ΦΕΚ 185 Β΄) και του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄) και θα
διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην διεύθυνση
http://www.kozanh.gr
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον Προµηθευτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
4 του Ν. 3548/2007 όπου προστέθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/
Α΄).
Ά ρ θ ρ ο 24ο
Συµβατικά στοιχεία
Τα παρακάτω Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών µαζί µε όλα τα έγγραφα που
προσαρτώνται σ’ αυτά ή τα συµπληρώνουν, θα αποτελέσουν µέρος της Σύµβασης και
ταξινοµούνται κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:
1. Σύµβαση υπογεγραµµένη από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο.
2. ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Τεχνική προσφορά Αναδόχου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Σκοπιµότητα
Η ∆ΕΥΑ Κοζάνης προτίθεται να προχωρήσει στην εγκατάσταση πυκνωτών
αντιστάθµισης για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος στις γεωτρήσεις της περιοχής
ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ, 12 km νοτιανατολιά της πόλης της Κοζάνης.
Οι γεωτρήσεις της περιοχής ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ περιλαµβάνουν 9 αντλητικά συγκροτήµατα µε
συνολική κινητήρια ισχύ πάνω από 1,2 MWel και βαθµό απόδοσης 78%.
Η επιχείρηση προµηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ
σύµφωνα µε τους όρους του τιµολογίου Γενικής Χρήσης Γ22 µε αποτέλεσµα το ετήσιο
κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων να είναι αρκετά υψηλό. Οι εγκαταστάσεις δε
διαθέτουν σύστηµα διόρθωσης συνφ ως εκ τούτου ο µέσος συντελεστής ισχύος σύµφωνα
µε τα τιµολόγια της ∆ΕΗ κυµαίνεται στο 0,85 και η επιχείρηση επιβαρύνεται µε
υψηλότερη χρέωση, γεγονός που αυξάνει ακόµα περισσότερο τα λειτουργικά κόστη.
Αναλυτικά η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς και η κατανάλωση ενέργειας για το
τελευαταίο τετράµηνο του 2008 των αντλητικών συγκροτηµάτων περιοχής
ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Τα αντλητικά συγκροτήµατα των
γεωτρήσεων Νο2 και Νο3 θα λειτουργούν συνεχώς καθώς θα αντικαταστήσουν παλιές
γεωτρήσεις, ενώ τα αντλητικά συγκροτήµατα των υπολοίπων γεωτρήσεων λειτουργούν
και θα συνεχίσουν να λειτουργούν επικουρικά κατά µ.ο. 12 ώρες/ηµέρα για την κάλυψη
της ζήτησης αιχµής.

η
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Α/Α

Γεώτρηση

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Σύνολο

Α/Σ
Α/Σ
Α/Σ
Α/Σ
Α/Σ
Α/Σ
Α/Σ
Α/Σ
Α/Σ

Νο2
Νο3
Νο4
Νο5
Νο6
Νο7
Νο8
Νο10
Νο11

Κινητήρια
Ισχύς
kW
150,00
150,00
110,00
150,00
150,00
150,00
150,00
110,00
110,00
1.230,00

Είδος
Παροχής
ΧΤ
ΧΤ
ΧΤ
ΧΤ
ΧΤ
ΧΤ
ΧΤ
ΧΤ
ΧΤ

Νο
Νο
Νο
Νο
Νο
Νο
Νο
Νο
Νο

7
7
7
7
7
7
7
7
7
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Τιµολόγιο
∆ΕΗ

2008
kWh

Γ22
Γ23
Γ24
Γ25
Γ26
Γ27
Γ28
Γ29
Γ30

198.400,00
190.240,00
117.040,00
435.760,00
306.480,00
80,00
160,00
86.560,00
80.640,00
1.415.360,00

Πίνακας 2: Κινητήρια Ισχύς και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τα εννέα
αντλητικά συγκροτήµατα των γεωτρήσεων της περιοχής ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ της ∆ΕΥΑ
Κοζάνης.
Για την διόρθωση του συντελεστή ισχύος θα χρησιµοποιηθούν δύο είδη διατάξεων όπως
φαίνονται παρακάτω:
1. Πινάκας πυκνωτών 50 KVAR (πλήρης) τεµάχια: 6
2. Πινάκας πυκνωτών 40 KVAR (πλήρης) τεµάχια: 3
Με την παρούσα παρέµβαση εκτός από την εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας και τη
µείωση των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας συµβάλει στην προστασία του
περιβάλλοντος και ευρίσκεται σε άµεσο συσχετισµό µε τους στρατηγικούς στόχους του
προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Εγκατάσταση – ∆οκιµαστική λειτουργία
Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού θα γίνει µε ευθύνη του
Προµηθευτή. Η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισµού θα πρέπει να γίνει από
εξειδικευµένο
προσωπικό
του
Προµηθευτή,
πιστοποιηµένο
από
τον/τους
κατασκευαστικό/ούς
οίκο/ους
ή
από
εξειδικευµένο
προσωπικό
του/των
κατασκευαστικού/ών οίκου/ων. Οι λεπτοµέρειες τις διαδικασίας εγκατάστασης θα
οριστούν σαφώς στη σχετική Σύµβαση µε τον Προµηθευτή.
Μετά την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισµού ο κάθε Προµηθευτής θα πρέπει:
• να θέσει σε λειτουργία όλο τον εξοπλισµό (υλικό) και να επιδείξει στην Επιτροπή
Παραλαβής τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του.
• να παραδώσει όλη την αναγκαία τεχνική τεκµηρίωση (εγχειρίδια εγκατάστασης
και χρήσης, διαγνωστικά, σχηµατικά κ.τ.λ.). Εξοπλισµός που δεν συνοδεύεται από
όλα τα εγχειρίδια του κατασκευαστή δεν γίνεται αποδεκτός από την Αναθέτουσα
Αρχή.
• να παραδώσει πιστοποιητικά εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισµού.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Οι Προµηθευτές οφείλουν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία του εξοπλισµού για
περίοδο τουλάχιστον δυο έτη µετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον
η
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κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή. Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης Καλής
Λειτουργίας είναι:
1) Επιδιόρθωση/Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήµατα
λειτουργίας,
3) Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού, εξειδικευµένου
προσωπικού εντός δύο (2) ηµερών από την ειδοποίησή του περί βλάβης του συστήµατος
ή αποστολή εξοπλισµού προς αντικατάσταση µε χρέωση του ανάδοχου. Σε περίπτωση
που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την επισκευή / αντικατάσταση οποιασδήποτε
συσκευής τότε η αντικατάσταση της ελαττωµατικής συσκευής θα πραγµατοποιείται το
αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ειδοποίηση.
4) Επίλυση προβληµάτων σε συνεργασία µε τον τεχνικό υπεύθυνο της Αναθέτουσας
Αρχής, από τηλεφώνου και fax. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η επικοινωνία µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
6) Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης των
παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων της Εγγύησης
Καλής Λειτουργίας.
7) Οι Προµηθευτές οφείλουν επίσης να τεκµηριώσουν πως θα εκπληρώσουν τις
συµβατικές τους υποχρεώσεις. Έτσι οφείλουν,
• να δηλώσουν τον τρόπο υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια
της εγκατάστασης αλλά και κατά τη διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας,
• σε περίπτωση που θα χρησιµοποιήσουν για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ.
επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους ή άλλο) να το
δηλώσουν καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι
αποδέχονται σχετικά.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
∆ιάρκεια προµήθειας – Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
Ο ανάδοχος πρέπει να κάνει αυτοψία του χώρου σε δέκα (10) ηµέρες από την
ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης, στους χώρους τοποθέτησης των πυκνωτών σύµφωνα
µε τα σχέδια της Αναθέτουσας Αρχής, έτσι ώστε στο διάστηµα αυτό, να διευκρινιστούν
τυχόν προβλήµατα πρόσβασης για την αντικατάσταση των πυκνωτών, για να διευθετηθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή η πρόσβαση. Ο χρόνος άφιξης - εγκατάστασης - λειτουργίας
των ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία
υπογραφής σύµβασης.
Το πρωτόκολλο παραλαβής θα υπογραφεί, µετά την εγκατάσταση του εξοπλισµού και την
ολοκλήρωση των εργασιών, η οποία θα γίνει µε ευθύνη του αναδόχου και θα λειτουργεί
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και τις υποδείξεις της
«Επιτροπής ελέγχου και παραλαβής».
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Τεχνικές απαιτήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ
Ο πίνακας ισχύος θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα DKP πάχους 1,25 ÷
2,00 mm για επιτοίχια τοποθέτηση και επισκέψιµος εκ των έµπροσθεν.
Η όλη κατασκευή θα είναι βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή.
Ο πίνακας θα είναι διαστάσεων 1 Χ 0,6 Χ 0,4 m περίπου και θα είναι κατασκευασµένος
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει διαµορφωµένη από χαλυβδοέλασµα πλάτη (πλάκα)
η
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για να τοποθετηθεί ο διακόπτης φορτίου για χειρισµό εξωτερικά του πίνακα και λοιπός
εξοπλισµός όπως βάσεις ασφαλειών , ασφάλειες ,ρελε κ.λ.π
Στο κάτω µέρος του πίνακα θα τοποθετηθούν οι πυκνωτές.
Ο εξοπλισµός θα είναι τοποθετηµένος έτσι ώστε ο επιπλέον χώρος (spare) να είναι
συγκεντρωµένος για να υπάρχει δυνατότητα µελλοντικής τοποθέτησης επιπλέον υλικών
(επέκταση του αυτοµατισµού).
Ο πίνακας θα κατασκευασθεί για τάση 500 V και για σύστηµα 3 φάσεων και 4 αγωγών
µε γειωµένο ουδέτερο.
Η συνδεσµολογία των κυρίως και βοηθητικών κυκλωµάτων θα γίνει σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο ηλεκτρολογικό σχέδιο.
Τα δε υλικά θα τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και θα είναι ευρωπαϊκής κατασκευής
και προελεύσεως.
Στον πίνακα των πυκνωτών θα υπάρχει :
1. Τριπολικός διακόπτης φορτίου 160 A σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια.
2. Μαχαιρωτές ασφάλειας 63 Α και βάσεις ασφαλειών σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια
3. Ρελέ ισχύος σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια και ειδικής κατηγορίας για χρήση
πυκνωτών επίσης σετ βοηθητικών επαφών 2 Ν.C. και 2 Ν.Ο. τουλάχιστον
4. Χρονικό µε περιοχή ρύθµισης από 0- 10 min τουλάχιστον (χρήση on /off δεύτερου
πυκνωτή).
5. Το βοηθητικό κύκλωµα θα ασφαλίζεται από ασφάλεια 10 Α που θα είναι
τοποθετηµένη εντός του πεδίου πυκνωτών .
6. Βοηθητικό ρελέ 220 V AC µε 2 Ν.Ο. και 2 C. επαφές.
7. Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ 3χ35+16 mm2 για τον πίνακα των 50 kvar και ΝΥΥ 3Χ25 +16
mm2 για τον πίνακα των 40 kvar.
8. Πίνακας διαστάσεων 1χ0,6χ0,4 m IP 65
9. Πυκνωτές ισχύος 50 η 40 kvar σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια συνδεδεµένοι σε
τρίγωνο µε τις αντίστοιχες αντιστάσεις εκφόρτωσης για τις γεωτρήσεις
Γ2,Γ3,Γ5,Γ6,Γ7,Γ8 και Γ4,Γ10,Γ11 αντίστοιχα.
10. Μικρούλικά (αυτόµατος 10 Α ,καλώδια συρµάτωσης του κυκλώµατος ισχύος και
αυτοµατισµού, κανάλι καλωδίων, στυπιοθλήπτες κ.λ.π).
Όλες οι αναχωρήσεις ή αφίξεις των καλωδίων θα καταλήγουν σε αριθµηµένη
κλεµµοσειρά ρόγας 4 mm2 εκτός των καλωδίων ισχύος που θα συνδεθούν κατ’ ευθείαν
στον αντίστοιχο εξοπλισµό.
Θα υπάρχουν οπές διαφόρων µεγεθών για την τοποθέτηση στυπιοθλιπτών µεταλλικών
ανοξείδωτων για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων ισχύος και βοηθητικά του πίνακα.
Ο πίνακας θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε το συνηµµένο ηλεκτρολογικό σχέδιο.
1.

Μονογραµµικό Σχέδιο Πίνακα Πυκνωτών 40KVAR

η
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Μονογραµµικό Σχέδιο Πίνακα Πυκνωτών 50KVAR

η
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Τρόπος επιµέτρησης και αντικείµενο πληρωµής
Ο πίνακας πυκνωτών χαµηλής τάσεως θα επιµετρηθεί ως ένα τεµάχιο πλήρως
εγκατεστηµένο σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και των ηλεκτρολογικών
σχεδίων.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται όλος ο απαιτούµενος εξοπλισµός, εξαρτήµατα και
όργανα καθώς και όλες οι συνδέσεις από τον Γενικό πίνακα Χ.Τ. µε όλα τα υλικά και
µικροϋλικά σύνδεσης και στηρίξεως δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά
επί τόπου του έργου ανοιγµένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης η αγορά και τοποθέτηση του τροφοδοτικού
καλωδίου ισχύος του πίνακα συνολικού µήκους περίπου 5 m.
η
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Επίσης περιλαµβάνονται οι δοκιµές δηλαδή παραδοτέος σε πλήρη και κανονική
λειτουργία σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών του πίνακα και των
συνηµµένων ηλεκτρολογικών σχεδίων.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 50 KVAR,40 KVAR
Οι πυκνωτές Χ.Τ. θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Ονοµαστική τάση 450V/50Hz
• Χωρητικότητα ανά φάση [CN/phase = 309 (µF)
• Ξηρού τύπου, χωρίς κίνδυνο διαρροών και µόλυνσης
• Αυτοθεραπευόµενοι µε µεγάλη διάρκεια ζωής
• Χαµηλές απώλειες, λιγότερες από 0.5W/KVAR συµπεριλαµβανοµένων και των
απωλειών των αντιστάσεων εκφόρτισης.
• Ανθεκτικό σύστηµα στήριξης ακροδεκτών
• Μικρό βάρος και ελαχιστοποιηµένες διαστάσεις.
• ∆εν θα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω:
-Απουσίας ανθεκτικών υγρών
-Χρήσης στερεού άκαυστου µονωτικού υλικού πλήρωσης
-Aνεξάρτητης θερµικής ασφάλισης κάθε στοιχείου πυκνωτού
- Ανεξάρτητης διάταξης προστασίας από υπερπίεση σε κάθε στοιχείο πυκνωτού
• Θα καλύπτουν τις απαντήσεις των παρακάτω STANDARDS:
- IEC 831-192, UL 810, VDE 0560-4, CSA C155,
-BS 1650, NFC S4-100
Όλα τα είδη πρέπει να είναι τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα
στην διεθνή αγορά και στη γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Όλα τα
είδη συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη µορφή και ει
δυνατόν και σε ηλεκτρονική µορφή.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α

Υποχρεωτική
απαίτηση

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απάντηση
προµηθευτή

Α. Πινάκας πυκνωτών 50 KVAR
Α.1

Ονοµαστική τάση 450V/50Hz

ΝΑΙ

Α.2.

Χωρητικότητα ανά φάση [CN/phase = 309
(µF)

ΝΑΙ

Α.3

Ξηρού τύπου, χωρίς κίνδυνο διαρροών και
µόλυνσης
Αυτοθεραπευόµενοι µε µεγάλη διάρκεια ζωής
Χαµηλές απώλειες, λιγότερες από
0.5W/KVAR συµπεριλαµβανοµένων και των
απωλειών των αντιστάσεων εκφόρτισης.
Ανθεκτικό σύστηµα στήριξης ακροδεκτών

ΝΑΙ

Μικρό βάρος και ελαχιστοποιηµένες
διαστάσεις
IEC 831-192, UL 810, VDE 0560-4, CSA

ΝΑΙ

Α.4
Α.5

Α.6
Α.7
Α.8

η

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Υποχρεωτική
απαίτηση

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

Α. Πινάκας πυκνωτών 50 KVAR
C155,BS 1650, NFC S4-100
Α.9

Ο πίνακας ισχύος να είναι κατασκευασµένος
από χαλυβδοέλασµα DKP πάχους 1,25 ÷ 2,00
mm
Β. Πινάκας πυκνωτών 40 KVAR

ΝΑΙ

Β.1

Ονοµαστική τάση 450V/50Hz

ΝΑΙ

Β.2

Χωρητικότητα ανά φάση [CN/phase = 309
(µF)
Ξηρού τύπου, χωρίς κίνδυνο διαρροών και
µόλυνσης
Αυτοθεραπευόµενοι µε µεγάλη διάρκεια ζωής

ΝΑΙ

Χαµηλές
απώλειες,
λιγότερες
από
0.5W/KVAR συµπεριλαµβανοµένων και των
απωλειών των αντιστάσεων εκφόρτισης.
Ανθεκτικό σύστηµα στήριξης ακροδεκτών

ΝΑΙ

Μικρό βάρος και ελαχιστοποιηµένες
διαστάσεις
IEC 831-192, UL 810, VDE 0560-4, CSA
C155,BS 1650, NFC S4-100
Ο πίνακας ισχύος να είναι κατασκευασµένος
από χαλυβδοέλασµα DKP πάχους 1,25 ÷ 2,00
mm

ΝΑΙ

Β.3
Β.4
Β.5

Β.6
Β.7
Β.8
Β.9

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η µελέτη 81/2013 αναφέρεται στην «Εγκατάσταση συστήµατος διόρθωσης συντελεστή
ισχύος µέσω αντιστάθµισης µε διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ
Προµήθεια και εγκατάσταση διάταξης πυκνωτών» προϋπολογισµού 35.000,00 € µε το
ΦΠΑ.
Τα προµηθευόµενα είδη περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Πινάκας πυκνωτών 50
KVAR (πλήρης σύµφωνα
µε το τεύχος των
τεχνικών προδιαγραφών
και το συννηµένο σχέδιο)
2. Πινάκας πυκνωτών 40
KVAR (πλήρης σύµφωνα
µε το τεύχος των
τεχνικών προδιαγραφών

6

ΜΟΝΑ∆Α
ΤΕΜΑΧΙΑ

3

ΤΕΜΑΧΙΑ

η

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑ∆Α(€)
3.220,0
0

3.045,0
9

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 11 / 29. 07. 2013 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 19 από 21

ΣΥΝΟΛΟ
19.320,00

9.135,28

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆Α

ΑΔΑ: ΒΛΩΚΩΛΠ-0ΞΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑ∆Α(€)

ΣΥΝΟΛΟ

και το συννηµένο σχέδιο)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ

28.455,28
6.544,72
35.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αξία Αγοράς
Αντικείµενο
(Περιγραφή)

Α/Α

Ποσότητα Μονάδα

1.

Πινάκας πυκνωτών 50 KVAR

6

ΤΕΜΑΧΙΑ

2.

Πινάκας πυκνωτών 40 KVAR

3

ΤΕΜΑΧΙΑ

Τιµή Μονάδας
(µε ΦΠΑ)

Σύνολο
(µε ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
(ολογράφως)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΥΝΟΛΟ (µε Φ.Π.Α.)
(ολογράφως)

Κοζάνη, ……../….. / 2013
Ο προσφέρων
………………………………….
Υπογραφή & σφραγίδα
Γ. Συγκροτεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αποτελούµενη από τους
παρακάτω τακτικούς υπαλλήλους του ∆ήµου Κοζάνης. Ήτοι :
1. Τοπάλη Θεοδώρα ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός µε αναπληρωτή τον Πεχλιβανίδη
Μιχάλη ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
2. Τζανίδης Σταύρος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε αναπληρωτή τον Αναστασόπουλο
∆ηµήτρη ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
3. Γκλούµπος Ξενοφών ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε αναπληρωτή τον Κατσάλη
Νικόλαο ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
∆. Η περιληπτική διακήρυξη της προκήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω
του ∆ιαδικτύου στην διεύθυνση http://www.kozanh.gr.
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Ε. Ψηφίζει πίστωση 35.000,00 ευρώ σε βάρος της εγγραφής του σκέλους των εξόδων
µε Κ.Α. 30.7325.0002 του προϋπολογισµού χρήσης 2013 και εγκρίνει όπως το ποσό
αυτό διατεθεί για το σκοπό αυτό.
Στ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)
Ζ. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr)
(παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
ΗΓ Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 192/ 2013
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Θεόδωρος Βασδάρης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήµαρχος Κοζάνης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 29 Ιουλίου 2013
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 11 / 29. 07. 2013 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 21 από 21

