ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Σκήκα ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
Σαρ. Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 13-17
Σ.Κ: 81132
Πιεξνθνξίεο: Αλησλέιινο Μαξίλνο
Σει.: 22513 50565 Fax: 22513 50510
E-mail: promithies@mytilene.gr

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 22/2019
ΠΡΟΤΠ. ΓΑΠΑΝΗ: 24.480,00 επξψ
Κ.Α 00.6223/2019
CPV: 64212000-5

ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2019

ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1.
2.
3.
4.

Σερληθή πεξηγξαθή
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
Σηκνιφγην πξνζθνξάο
πγγξαθή ππνρξεψζεσλ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Σκήκα ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 22 /2019

Τπεξεζία θηλεηήο
ηειεθσλίαο ηνπ
Γήκνπ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θηλεηήο
ηειεθσλίαο πξνο ηνλ Γήκν ΜΤΣΙΛΗΝΗ ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη κε ηνπο
εμήο φξνπο:
Α) Η ππεξεζία θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ Γήκνπ ΜΤΣΙΛΗΝΗ αθνξά ππεξεζία θηλεηήο
ηειεθσλίαο κε ηα εμήο κεληαία πξνγξάκκαηα θαη ειάρηζηεο παξνρέο:
1. Πξφγξακκα Γεκάξρνπ Γήκνπ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Δλδνεηαηξηθή νκηιία

Απεξηφξηζηε

Οκηιία πξνο φια ηα εζληθά θηλεηά

20.000'(ιεπηά)

Οκηιία πξνο φια ηα εζληθά ζηαζεξά
Γξαπηά κελχκαηα (SMS)
Κιήζεηο κε νγθνρξέσζε (Data)

20.000'(ιεπηά)
1400
20GB θαη πάλσ

Κιήζεηο πξνο Γηεζλή ζηαζεξά

500'

Έθδνζε ρσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ Υξήζηε

ΝΑΙ

2. Πξφγξακκα Γεληθνχ Γξακκαηέα Γήκνπ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Δλδνεηαηξηθή νκηιία

Απεξηφξηζηε

Οκηιία πξνο φια ηα εζληθά θηλεηά

3000' (ιεπηά)

Οκηιία πξνο φια ηα εζληθά ζηαζεξά

3000' (ιεπηά)

Γξαπηά κελχκαηα (SMS)

400

Κιήζεηο κε νγθνρξέσζε (Data)

3GB θαη πάλσ

Έθδνζε ρσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ Υξήζηε

ΝΑΙ

3. Πξφγξακκα Αληηδεκάξρσλ Γήκνπ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Δλδνεηαηξηθή νκηιία

Απεξηφξηζηε

Οκηιία πξνο φια ηα εζληθά θηλεηά

3000' (ιεπηά)

Οκηιία πξνο φια ηα εζληθά ζηαζεξά

3000' (ιεπηά)

Γξαπηά κελχκαηα (SMS)

400

Κιήζεηο κε νγθνρξέσζε (Data)

3GB θαη πάλσ

Έθδνζε ρσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ Υξήζηε

ΝΑΙ

4. Πξφγξακκα Πξνέδξνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

Δλδνεηαηξηθή νκηιία

Απεξηφξηζηε

Οκηιία πξνο φια ηα εζληθά θηλεηά (ιεπηά)

3000' (ιεπηά)

Οκηιία πξνο φια ηα εζληθά ζηαζεξά (ιεπηά)

3000' (ιεπηά)

Γξαπηά κελχκαηα (SMS)

400

Κιήζεηο κε νγθνρξέσζε (Data)

3GB θαη πάλσ

Έθδνζε ρσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ Υξήζηε

ΝΑΙ

5. Πξφγξακκα Πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ Γήκνπ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Δλδνεηαηξηθή νκηιία

Απεξηφξηζηε

Οκηιία πξνο φια ηα εζληθά θηλεηά (ιεπηά)

1500' (ιεπηά)

Οκηιία πξνο φια ηα εζληθά ζηαζεξά (ιεπηά)

1500' (ιεπηά)

Γξαπηά κελχκαηα (SMS)

200

Κιήζεηο κε νγθνρξέσζε (Data)

1GB θαη πάλσ

Έθδνζε ρσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ Υξήζηε

ΝΑΙ

Β) Γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο ζα εθδίδεηαη γηα ην Γήκν ΜΤΣΙΛΗΝΗ έλαο ζπγθεληξσηηθφο,
κεληαίνο ινγαξηαζκφο, γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, κέρξη ην αλψηαην ρξεκαηηθφ φξην γηα
θάζε ρξήζηε.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θάζε ρξήζηεο θάλεη ρξήζε πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ππεξβεί ην αλψηαην ρξεκαηηθφ φξην, ε αλάδνρε εηαηξία ζα είλαη
ππνρξεσκέλε λα εθδίδεη ρσξηζηφ ινγαξηαζκφ κε ην ππεξβάιινλ πνζφ κε ρξέσζε ηνπ
ρξήζηε πνπ έθαλε ρξήζε πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ ρξεκαηηθνχ νξίνπ. Η αλάδνρε εηαηξία
ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ είζπξαμή ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ.
Γ) Γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο θαη ελεξγνπνίεζεο λένπ
αξηζκνχ ζχλδεζεο φηαλ λφκηκα νξίδεηαη θαη αιιάδεη ην θπζηθφ πξφζσπν ηνπ ρξήζηε.
Οπνηαδήπνηε ρξέσζε γηα ηελ αιιαγή θαη ελεξγνπνίεζε λένπ αξηζκνχ θαη εθφζνλ είλαη
ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. πνπ βαξχλνπλ ηα ηειεπηθνηλσληαθά
ηέιε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Γ) Γηθαηνχρνο ησλ ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ θαη ζπκβαιιφκελνο έλαληη ηεο αλαδφρνπ
εηαηξίαο ζα είλαη ν Γήκνο ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδίδνληαη νη
κεληαίνη ινγαξηαζκνί. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο έθδνζεο ρσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ
ρξήζηε, ζα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ρξήζηε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έθαλε ρξήζε
πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ ρξεκαηηθνχ νξίνπ. Η αλάδνρε εηαηξία ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
είζπξαμή ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ζα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ
ρξήζηε. Η ππεξεζία ζα αλαηεζεί ζε κία αλάδνρν εηαηξία θαη δελ δηαζπάηαη.

Δ) Ο θαζνξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ρξεζηψλ ζα πξνθχπηεη:
1) Απφ ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο Γεκάξρνπ πεξί νξηζκνχ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη
Αληηδεκάξρσλ θαη θαζεθφλησλ απηψλ,
2) Σελ απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
3) Απφ ηελ απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ηνλ νξηζκφ ησλ εθάζηνηε ηξηψλ (3) Πξντζηακέλσλ
νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο.
Σ) Η δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζα είλαη γηα 24 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
Ο ζπληάθηεο
ΑΝΣΩΝΔΛΛΟ ΜΑΡΙΝΟ

Η Πξντζηακέλε
ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΤ ΠΔΛΑΓΙΑ

Η Γηεπζχληξηα
ΚΙΟΤΒΡΔΚΗ ΟΤΡΑΝΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

Τπεξεζία θηλεηήο
ηειεθσλίαο ηνπ
Γήκνπ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Σκήκα ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ

22 /2019

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ Π Ρ Ο Τ Π ΟΛ Ο ΓΙ  Μ Ο 
Η ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ Γήκνπ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
γηα είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο, είλαη ζπλνιηθνχ
πνζνχ 24.480,00 Δπξψ κε Φ.Π.Α θαη ηέιε. θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 00.6223 κε ηίηιν
«Κηλεηή ηειεθσλία» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ ΜΤΣΙΛΗΝΗ.
Η αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ζπλνιηθά, αλά πξφγξακκα πξνυπνινγίδεηαη σο εμήο:

Ππόγπαμμα

Ποζόηηηα

1.

1

200,00 €

200,00 €

2.

1

80,00 €

80,00 €

3.

6

80,00 €

480,00 €

4.

1

80,00 €

80,00 €

5.

3

60,00 €

180,00 €

Ο ζπληάθηεο

ΑΝΣΩΝΔΛΛΟ ΜΑΡΙΝΟ

Κόζηορ με Φ.Π.Α. και ηέλη

Τποζύνολο

ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΝΟΛΟ

1.020,00 €

ΤΝΟΛΟ 24 ΜΗΝΩΝ

24.480,00 €

Η Πξντζηακέλε

ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΤ ΠΔΛΑΓΙΑ

Η Γηεπζχληξηα

ΚΙΟΤΒΡΔΚΗ ΟΤΡΑΝΙΑ

Τπεξεζία θηλεηήο
ηειεθσλίαο ηνπ
Γήκνπ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Σκήκα ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ
22/2019

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ππόγπαμμα

Ποζόηηηα

1.

1

2.

1

3.

6

4.

1

5.

3

Κόζηορ Υπήζηρ με ΦΠΑ & Σέλη

ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΝΟΛΟ
ΤΝΟΛΟ 24 ΜΗΝΩΝ

Όιεο νη παξαπάλσ ηηκέο είλαη κε Φ.Π.Α. θαη ηέιε

Ο
ΠΡΟΦΔΡΩΝ
ΜΤΣΙΛΗΝΗ ....../....../2019

Τποζύνολο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Σκήκα ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ /2019

Τπεξεζία θηλεηήο
Σειεθσλίαο ηνπ
Γήκνπ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

Άπθπο 1 ο
Ανηικείμενο ηηρ ςπηπεζίαρ
Με ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνο ηνλ
Γήκν Μπηηιήλεο ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο. Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα είθνζη ηεζζάξσλ
(24) κελψλ.

Άπθπο 2 ο
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ και αποθάζειρ
α) Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο:
1. Σνπ Ν. 4555/ΦΔΚ 133 Α'/19-7-2018 [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι].
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010.
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.
13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016.
5. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007.
6. Σνπ άξζξνπ 35 παξ. 3.β ηνπ Ν. 3274/2004
7. Σεο ΚΤΑ Αξηζ. 18391/05 (ΦΔΚ Β 1388/07-10-2005)
8. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 154 έσο θαη 159 ηνπ Ν. 4600/2019,
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019,
10. Σεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3491/2006.

Σα
1.
2.
3.
4.

Άπθπο 3 ο
ςμβαηικά ζηοισεία
ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
Η ηερληθή πεξηγξαθή
Άπθπο 4ο
Σπόπορ εκηέλεζηρ

α) Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ανάθεζηρ ηων επγαζιών.
Η εθηέιεζε ηεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλάζεζε κε απφθαζε Γεκάξρνπ κεηά
απφ ηελ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη κεηά απφ Πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο θαη ζπιινγή πξνζθνξψλ. Σν θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ηεξνπκέλσλ ησλ φξσλ ηεο
ηερληθήο πεξηγξαθήο πνπ έρεη εγθξηζεί.
β) Δικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εληφο ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπο ππεχζπλε
Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο
επηρείξεζεο φπνπ λα δειψλεηαη φηη:
•
Έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη
ηεο παξνχζεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη ζπκθσλνχλ κε απηνχο.
•
Δίλαη ελήκεξε θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά.
•
Γελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ζε δσξνδνθία, ζε απάηε, ζε ηξνκνθξαηηθά
εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ζε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο φπσο απηά νξίδνληαη
ζηηο απνθάζεηο-πιαίζηα 2008/841/ΓΔΤ, (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997,ζ. 1) ,2003/568/ΓΔΤ, (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΔΔ C 316
ηεο 27.11.1995, ζ. 48),2002/475/ΓΔΤ (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), 2011/36/ΔΔ, πκβνπιίνπ
(ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), 2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία
κε ην λ. 4198/2013 αληίζηνηρα.
• Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο.
• Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο απφ δηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ.
γ) Δικαιολογηηικά Ανάθεζηρ
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα αλαηεζεί ε εξγαζία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά θαη φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο:
1.

Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο.
Τπφρξενη γηα ηελ ππνβνιή είλαη:
α) Σα θπζηθά πξφζσπα
β) Οη νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.
γ) Οη δηαρεηξηζηέο γηα Δ.Π.Δ. θαη Ι.Κ.Δ
δ) Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (Α.Δ.).

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ζ' απηφ ε
εγγξαθή ηνπ θαη ην επάγγεικά ηνπ θαη ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο θαη ην εηδηθφ
επάγγεικά ηνπο, ην νπνίν αλ δελ ζπλάδεη κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ζα νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ηνπ
ζπκκεηέρνληνο θαη ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο.
3. Αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα
4. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί
ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ρσξίο ην Φ.Π.Α.

Άπθπο 5ο
Πποζθοπέρ.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,
ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο:
α) Η ιέμε Πξνζθνξά.
β) Πξνο «Γήκν Μπηηιήλεο-Σκήκα Πξνκεζεηψλ»
γ) Σν πξσηφθνιιν θαη ν ηίηινο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
δ) Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ)
ε) Σα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. ηνλ θάθειν πξνζθνξάο,
ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά-ππεχζπλεο δειψζεηο.
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ γηα ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο.

Άπθπο 6ο
ύμβαζη.
Σα ζηνηρεία ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο ηεο ζπγγξαθήο
ππνρξεψζεσλ, ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ
αλαδφρνπ.

Άπθπο 7ο
Υπόνορ παποσήρ ηηρ ςπηπεζίαρ
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα δηαξθέζνπλ γηα 24 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.

Άπθπο 8ο
Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος / ενηολοδόσος
Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη ηελ ηειεπηθνηλσληαθή ζχλδεζε θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζχκθσλα κε ηηο παξνρέο
πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ ζχκβαζε, λα εθδίδεη ηνπο αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ρξέσζεο
ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ, λα ειέγρεη ηελ ρξήζε γηα θάζε επηκέξνπο ρξήζηε θαη λα εθδίδεη ρσξηζηφ
ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηνπ ρξήζηε φηαλ απηφο έθαλε ρξήζε πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ ρξεκαηηθνχ νξίνπ.

Η αλάδνρε εηαηξία ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ είζπξαμή ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ
πνπ ζα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ρξήζηε.
Παξνρή πξνο ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πιήξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο θαη
ρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Γήκν ΜΤΣΙΛΗΝΗ.
Άπθπο 9°
Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα
Η παξαθνινχζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Η αξκφδηα
ππεξεζία ζα νξίζεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιει ν
(Άξζξν 216, Ν.4412/2016). Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη
έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Δλεκέξσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζε πεξίπησζε αιιαγήο θπζηθνχ πξνζψπνπ ηνπ
ρξήζηε γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ αληίζηνηρσλ παξνρψλ.
Πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ θαη χζηεξα απφ ηελ παξαιαβή ησλ κεληαίσλ
ινγαξηαζκψλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ζχκθσλα κε ηελ λφκηκε δηαδηθαζία θαη ηελ
πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.

Άπθπο 10ο
Έκπηωζη ηος αναδόσος
Δθφζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ
εληνιέα κπνξεί λα θεξπρηεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.

Άπθπο 11ο
Ανωηέπα βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα
θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη
απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο
νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο,
αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα
θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη
ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη
αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα.

Άπθπο 12ο
Πλημμελήρ παποσή ηηρ ςπηπεζίαρ
Δάλ ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο , ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ε λα βειηηψζεη ηα φπνηα ιάζε δηαπηζησζνχλ ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο.
Άπθπο 13 ο
Σποποποίηζη ύμβαζηρ
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.

Άπθπο 14ο
Σπόπορ Πληπωμήρ
Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί, ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη χζηεξα
απφ έθδνζε κεληαίσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ.

Άπθπο 15ο
Επίλςζη διαθοπών
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

Ο ζπληάθηεο

ΑΝΣΩΝΔΛΛΟ ΜΑΡΙΝΟ

Η Πξντζηακέλε

ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΤ ΠΔΛΑΓΙΑ

Η Γηεπζχληξηα

ΚΙΟΤΒΡΔΚΗ ΟΤΡΑΝΙΑ

