ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ν. Φιλ/φεια: 07/06/2016
Αριθμ. Πρωτ: 11368/9-6-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας
< Προμήθεια παραφινέλαιου για τα καντήλια >
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την
εκτέλεση προμήθειας, « Προμήθεια παραφινέλαιου για τα καντήλια » με τη
συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 15/06/2016, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12.00 μ.μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της
προμήθειας.
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών ( τηλ. 2132049042049), ή στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.neafiladelfeia.gr (εφημερίδα της
υπηρεσίας)
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
Δήμου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Κοινοποίηση : Τμήμα Νεκροταφείου

16REQ004560587
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ2016-06-10
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Παραφινέλαιου για τα καντήλια
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ

Α.Μ. : 100/16
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 10.000 € (με Φ.Π.Α)

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Κ.Α.: 02.45.6699.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια παραφινέλαιου για το άναμμα των
καντηλιών του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τα υπό προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και στον
προϋπολογισμό της μελέτης.
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα ανέλθει στα 10.000 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.45.6699.001 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2016, ποσού 10.000 € και με τίτλο «Προμήθεια παραφινέλαιου για τα
καντήλια του Δημοτικού Νεκροταφείου».
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτική
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 11389/93 του
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τις σχετικές ερμηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν
έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και τις σχετικές αυτού εγκυκλίους Π1 7445/2002 του
Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο
Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και Π1 7446/2002 του
Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παραγ. 5, 12, 13
& 16) του Ν.2286/95» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).

Νέα Φιλαδέλφεια

10/6/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ2016-06-10
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Παραφινέλαιου για τα καντήλια
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Α.Μ. : 100/16
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 10.000 € (με Φ.Π.Α)
Κ.Α.: 02.45.6699.001

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια παραφινέλαιου για το άναμμα των
καντηλιών του Δημοτικού Νεκροταφείου.

Νέα Φιλαδέλφεια

10/6/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΝΘΗ ΠΛΕΣΙΤΗ

Νέα Φιλαδέλφεια

10/6/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ2016-06-10
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Παραφινέλαιου για τα καντήλια
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Α.Μ. : 100/16
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 10.000 € (με Φ.Π.Α)
Κ.Α.: 02.45.6699.001

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Άρθρο 1ο

Προμήθεια παραφινέλαιου για το άναμμα των καντηλιών του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τ.Ε. ενός (1) λίτρου: 1.45 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Νέα Φιλαδέλφεια

10/6/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΝΘΗ ΠΛΕΣΙΤΗ

Νέα Φιλαδέλφεια

10/6/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ2016-06-10
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Παραφινέλαιου για τα καντήλια
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Α.Μ. : 100/16
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 10.000 € (με Φ.Π.Α)
Κ.Α.: 02.45.6699.001

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για συμπλήρωση από τον προμηθευτή)
(Υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των τιμών)
Άρθρο 1ο
Προμήθεια παραφινέλαιου για το άναμμα των καντηλιών του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τιμή ενός (1) λίτρου (χωρίς Φ.Π.Α.) :……………………………………………………………
Ολογράφως:…………………………………..………………………………………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Παραφινέλαιου για τα καντήλια
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 10.000 € (με Φ.Π.Α)
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Κ.Α.: 02.45.6699.001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για συμπλήρωση από τον προμηθευτή)
(Υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των τιμών)

α/α

Περιγραφή Υλικού
1 Παραφινέλαιο

Μονάδα
Μέτρησης
λίτρο

Ποσότητα

Τιμή
Δαπάνη
Μονάδος

Μερικό Σύνολο
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Μ. : 100/16
ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 10.000 € (με Φ.Π.Α)
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια
παραφινέλαιου για το Δημοτικό Νεκροταφείο του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτική διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τις σχετικές ερμηνευτικές
αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και τις σχετικές
αυτού εγκυκλίους Π1 7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση
προμηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 112/31.01.2002
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και Π1 7446/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 2 (παραγ. 5, 12, 13 & 16) του Ν.2286/95» (ΦΕΚ 112/31.01.2002
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).
AΡΘΡΟ 3ο
Τα στοιχεία της μελέτης είναι :
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Τεχνική Έκθεση.
Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων.
Προμέτρηση Προϋπολογισμός.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας.
Τιμολόγιο προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο
4.1 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
4.2 Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται μέχρι και την ........... ημέρα ........... και ώρα
…………..
4.3 Για την προμήθεια απευθείας ανάθεση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά
πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ’ όσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 8 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
4.4 Το παραφινέλαιο θα παραδοθεί τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας,
έπειτα από έγγραφη εντολή ή τηλεφωνικά και μέσα σε δύο μέρες από την ειδοποίηση. Η
πρώτη παράδοση ωστόσο θα γίνει εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Δεν
δικαιολογείται καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης. Ο Δήμος δύναται να μην εξαντλήσει
όλες τις ποσότητες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την συνολική παράδοση της προμήθειας σε χρονικό
διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει
στο Δήμο ποινική ρήτρα ίση με το 2,5% της αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης θα πληρώσει το
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5% της αξίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
33 της 11389/93 Υπ. Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
ΑΡΘΡΟ 6ο
Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη προμήθεια
ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της τεχνικής περιγραφής και θα είναι κατασκευασμένη
με υλικά και εργασία αρίστης ποιότητας απαλλαγμένη δε από κάθε κρυπτό ή φανερό
ελάττωμα. Θα ανταποκρίνεται από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την οποία
προορίζεται και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά υλικά εργασίας δευτέρας
ποιότητας.
ΑΡΘΡΟ 7ο
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, παρ. 2.α του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του
ΥΠ.ΕΣ.
β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή
πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς αυτό,
στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης και με έντοκα γραμμάτια
Ελληνικού Δημοσίου.
γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παρ. 2.γ του άρθρου 26 της Υ.Α.
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
δ. Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.δ εδάφιο 1
έως και 12 του άρθρου 26 της Υ.Α. της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
ε. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού σύμφωνα με την παρ. 2.ε του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
στ. Σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη του χρόνου εγγύησης διασφαλίζεται με
τραπεζική ή άλλου φορέα εγγυητική επιστολή για το προβλεπόμενο στην διακήρυξη χρονικό
διάστημα ενώ η εγγύηση παρατείνεται από τον προμηθευτή για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα με δικό του επίσημο έγγραφο, το έγγραφο αυτό θα καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται στην παρ. 2.δ του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο προμηθευτής δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για μέρος αυτής άλλο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφο συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος του τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για
όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.
Στη συμβατική αξία των υλικών διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις, οι
οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή, πλην το Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αν κατά την παραλαβή βρεθεί ότι τα υπό προμήθεια υλικά δεν εκπληρώνουν τους όρους της
σύμβασης ή των τεχνικών προδιαγραφών και γενικά των προσφερομένων χαρακτηριστικών
και κατά την κρίση της επιτροπής δεν είναι δυνατόν να καταστεί απολύτως κατάλληλο και
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θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να προβεί
στην αντικατάσταση μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει η επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή του
πρωτοκόλλου παραλαβής επιστρέφεται στον ανάδοχο, η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, εκτός αν υφίστανται παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου παραλαβής από την
επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως των
παρατηρήσεων που επισημάνθηκαν από την επιτροπή.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
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16REQ004560587
2016-06-10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Παραφινέλαιου για τα καντήλια
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Α.Μ. :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000 € (με ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α
Περιγραφή Υλικού
1 Παραφινέλαιο

Μονάδα
Τιμή
Μέτρησης Ποσότητα Μονάδος
λίτρο
5.560
1,45 €

Φ.Π.Α. 24%
Μερική Δαπάνη
Ποσό Στρογγύλευσης
ΣΥΝΟΛΟ

Νέα Φιλαδέλφεια

Δαπάνη
8.062,00 €
1.934,88 €
9.996,88 €
3,12 €
10.000,00 €

10/6/2016
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
H Δ/ΝΤRIA ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΘΗ ΠΛΕΣΙΤΗ
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