ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων υλικών Ν.Α. Λέσβου
Αρ. Μελέτης: 81 /2019

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 63,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟY
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,85€
Φ.Π.Α. : 9,15€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 63,00€

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια μίας επαγγελματικής, ηλεκτρικής παγίδας εντόμων για
τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου.
Η εντομοπαγίδα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρική εντομοπαγίδα υψηλής τάσης με δύο (2) λαμπτήρες σωλήνες UV-A TUBE (2x20 watt),
κατανάλωσης 40Watt, για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, με επιφάνεια κάλυψης περίπου 150μ2, με
δυνατότητα τοποθέτησης στο ταβάνι με αλυσίδα. Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από ειδικά
επεξεργασμένο κράμα αλουμινίου και πυράντοχα υλικά. Επιπλέον, θα έχει δίσκο περισυλλογής.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των εξήντα τριών ευρώ
(63,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη,
/
/ 2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΑΣΙΝΟΥ

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 1ο: Αντικείμενο της μελέτης
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια επαγγελματικής, ηλεκτρικής παγίδας εντόμων για τις ανάγκες
του Δήμου Λέσβου.
Αρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις:
α. Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
β. Του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Αρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
β) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Αρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο, κατά τις
διατάξεις του Ν.4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση τιμής και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της μελέτης.
Αρθρο 5ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης.
Τα προς προμήθεια θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Λέσβου. Η παράδοση τους, θα γίνει
εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας ή της έκδοσης της απόφασης
ανάθεσης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια τουλάχιστον πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Αρθρο 6ο: Σύμβαση
Ο προμηθευτής, μετά την κατά νόμο ανάθεση της προμήθειας, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε
ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,
για την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των
10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Αρθρο 7ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
παρουσία του αναδόχου.
Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου προϊόντος ή την
παραλαβή με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
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Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Αρθρο 8ο: Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών εφαρμόζεται ο υπολογισμός που προβλέπεται στο άρθρο 218
του Ν4412/16.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και τη νομιμότητα της εκτέλεσης του Έργου.
Αρθρο 9ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία που ισχύει κατά την ημέρα της απόφασης ανάθεσης/υπογραφής σύμβασης, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των ειδών.
Aρθρο 10ο: Επίλυση διαφορών
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και χωρεί ένσταση του άρθρου 127 Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση τις παρ. 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν 4497/17.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη,
/
/ 2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ
ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
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1
Σύνολο άνευ ΦΠΑ
Φ.Π.Α 17%
Γενικό Σύνολο

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων, στο Δήμο Λέσβου.
Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________
Εγγύηση: _______________________________________________
Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη
της δημοπρασίας.
Λοιπές παρατηρήσεις:

Μυτιλήνη

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα / υπογραφή
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