16PROC005371445 2016-11-10Ημερομηνία: 28/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E- Mail

Αρ. Πρωτ.: 110745

: Ανδρόγεω 2
: 71202
: Σαββάκη Πελαγία
: 2813409537
: 2810243370
: savvaki-p@heraklion.gr

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10)
ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017
Προϋπολογισμού 1.554,96 € συμπ. Φ.Π.Α.(24%)
CPV.09133000-0
(Υγραέριο)

Περιεχόμενο Μελέτης:
1.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
2.
Συγγραφή Υποχρεώσεων
3.
Τιμολόγιο
4.
Τεχνικές Προδιαγραφές
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E- Mail

: Ανδρόγεω 2
: 71202
: Σαββάκη Πελαγία
: 2813409537
: 2810243370
: savvaki-p@heraklion.gr
Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες
των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147. Α΄8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) .Την παρ. 4 του άρθρου 209 του
Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) εκτός της περίπτωσης β΄ της παρ. VII
του άρθρου 172 παρ.8, του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196, που καταργούνται με τον
Ν.4412/2016.
4. Τη με αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του Δήμου
Ηρακλείου
5. Τη με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας
υπογραφής α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των
προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων
των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω
6.  ά των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά την προμήθεια φιαλών υγραερίου, η προμήθεια κρίνεται
αναγκαία, για τη σπουδαιότητά της, ως προς την κάλυψη αναγκών, για την εξυπηρέτηση των μελών των
δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)
Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
Ποσότητα
Ενδεικτική
16PROC005371445
2016-11-10
Τιμή

α/α

Αξία χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ (24%)

Συνολικό
κόστος

Μονάδος
Φιάλες υγραερίου, βάρους περίπου 10
κιλών, μίγματος βουτανίου, με πλαστική τάπα
ασφαλείας, ειδική βαλβίδα ασφαλείας και
ανάγλυφη ημερομηνία ελέγχου, σύμφωνα με
τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , με
την τοποθέτηση.
Η δαπάνη αφορά το οικονομικό έτος 2016

1.

CPV.09133000-0
Φιάλες υγραερίου,, βάρους περίπου 10
κιλών, μίγματος βουτανίου, με πλαστική τάπα
ασφαλείας, ειδική βαλβίδα ασφαλείας και
ανάγλυφη ημερομηνία ελέγχου, σύμφωνα με
τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , με
την τοποθέτηση.
Η δαπάνη αφορά το οικονομικό έτος 2017

2.

15

19,00

285,00

68,40

353,40

51

19,00

969,00

232,56

1.201,56

1254

300,96

1.554,96

CPV.09133000-0

ΣΥΝΟΛΟ

66

Σημειώνεται ότι το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς
του Δήμου για την χρονική περίοδο 2016-2017 αντίστοιχα:


Η συνολική δαπάνη 285,00€ πλέον  (24%) ήτοι 353,40€  ύ  ί K.A.156682.001  ϋύ  ή   ό έ 2016.



Η συνολική δαπάνη 969,00€ πλέον  (24%) ήτοι 1.201,56€  ύ  ί
K.A.15-6682.001  ϋύ  ή   ό έ 2017.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ

Η Συντάξασα

H Προϊσταμένη
Τμήματος

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης

Σαββάκη
Πελαγία

Κορναράκη
Μαρία

Φανούριος
Οικονομάκης

Ημερ.28/09/2015

Ημερ.28/09/2015

Ημερ.28/09/2015
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E- Mail

: Ανδρόγεω 2
: 71202
: Σαββάκη Πελαγία
: 2813409537
: 2810243370
: savvaki-p@heraklion.gr

Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες
των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
α/α

1.

2.

Περιγραφή
Φιάλες υγραερίου, βάρους περίπου 10 κιλών, μίγματος βουτανίου, με
πλαστική τάπα ασφαλείας, ειδική βαλβίδα ασφαλείας και ανάγλυφη
ημερομηνία ελέγχου, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης , με την τοποθέτηση.
Η δαπάνη αφορά το οικονομικό έτος 2016
CPV.09133000-0
Φιάλες υγραερίου,, βάρους περίπου 10 κιλών, μίγματος βουτανίου, με
πλαστική τάπα ασφαλείας, ειδική βαλβίδα ασφαλείας και ανάγλυφη
ημερομηνία ελέγχου, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης , με την τοποθέτηση.
Η δαπάνη αφορά το οικονομικό έτος 2017

Ποσότητα

Ενδεικτική Τιμή
Μονάδος

15

19,00

51

19,00

CPV.09133000-0

Η Συντάξασα

H Προϊσταμένη
Τμήματος

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σαββάκη
Πελαγία
Ημερ.28/09/2016

Κορναράκη
Μαρία
Ημερ.28/09/2016

Φανούριος
Οικονομάκης
Ημερ.28/09/2016

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E- Mail

: Ανδρόγεω 2
: 71202
: Σαββάκη Πελαγία
: 2813409537
: 2810243370
: savvaki-p@heraklion.gr

Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες
των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια φιαλών υγραερίου, μέσω Απευθείας Ανάθεσης
για τις ανάγκες. της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα, την κάλυψη αναγκών, των μελών των δέκα
(10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) Δήμου Ηρακλείου
Κρήτης.
Σημειώνεται ότι το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου για
την χρονική περίοδο 2016-2017 αντίστοιχα:


Η συνολική δαπάνη 285,00€ πλέον  (24%) ήτοι 353,40€  ύ  ί K.A.15-6682.001
 ϋύ  ή   ό έ 2016.



Η συνολική δαπάνη

969,00€ πλέον  (24%) ήτοι 1.201,56€  ύ  ί K.A.15-

6682.001  ϋύ  ή   ό έ 2017.

Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις -αποφάσεις:
A. Τις διατάξεις :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147. Α΄8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) .
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22
του Ν. 3536/2007
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν. 4412/2016.

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) εκτός της περίπτωσης β΄ της παρ. VII
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του άρθρου 172 παρ.8, του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196, που καταργούνται με τον
Ν.4412/2016

B. Τις αποφάσεις :
1. Την 58120/ 01-06-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους
Αντιδημάρχους

Άρθρο 3ο
Η παρούσα μελέτη εμπεριέχει τα κάτωθι:
1. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
2. Τιμολόγιο
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Τεχνικές Προδιαγραφές
Άρθρο 4ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆ίµ µµή  µό έ ό  ά ή µά ό,  ώ
µώ   µί  ύ µή ό ή µ 
ίµ  µή. ό ύ µ  όµ ί ή 
ά όµ µή  µό ή µό µώ.
Άρθρο 5ο
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα μελέτη αφορά την απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης ην χαμηλότερη
τιμή.  όµ µί µ  ά, η οποία υποβάλλετε έ  υποβληθούν και οι
τεχνικές προδιαγραφές της ά τους.
Άρθρο 6ο
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες
των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) Δήμου
Ηρακλείου Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη στα κατά τόπους Κέντρα με δική του
δαπάνη και μεταφορικά μέσα, σε προθεσμία μίας ημέρας από την ειδοποίηση του από τους υπεύθυνους
του κάθε Κέντρου.
Άρθρο 7ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, αφού προηγηθεί ο ποιοτικός
έλεγχος, οι φιάλες υγραερίου θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφη ημερομηνία ελέγχου και κατά την
16PROC005371445
2016-11-10
τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνει σχολαστικός έλεγχος για εκδορές ή διαρροή του υγραερίου.
Άρθρο 8ο
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η δαπάνη μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος
ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους
από την αρμόδια επιτροπή. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά, σε τόπους που θα
οριστούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου και σύμφωνα με τις ανάγκες των κατά
τόπους Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) Δήμου
Ηρακλείου.
Τα έξοδα τοποθέτησης των φιαλών στους τόπους παράδοσης, θα επιβαρύνουν τον
προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. Στην τιμή περιλαμβάνεται η
προμήθεια των ειδών και η παράδοσή και η τοποθέτηση των φιαλών. Η διάθεση των φιαλών θα
γίνεται ύ ώ ά ό  ύµ έ ά. Θα πρέπει να
γίνεται σχολαστικός έ ώ ά  έ  µί, ί µί
έ. Επίσης θα πρέπει να ί έ  ά  ά µί
ό ί µέ, ί µί έ.  µή  ί ή έως την ημερομηνία λήξη της
προμήθειας.  ί  ύ ύµ µ  ά   ά 
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η, Δήμου Ηρακλείου.
Άρθρο 9ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφής της σχετικής συμβάσεως ως την
εξάντληση των ειδών που αναλύονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και δεν θα υπερβαίνει τη
διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών
Άρθρο 10ο
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας
ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Η Συντάξασα

Σαββάκη
Πελαγία
Ημερ28/09/2016

H Προϊσταμένη
Τμήματος

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης

Κορναράκη
Μαρία

Φανούριος
Οικονομάκης

Ημερ28/09/2016

Ημερ28/09/2016

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ
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Ημερομηνία: 28/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E- Mail

: Ανδρόγεω 2
: 71202
: Σαββάκη Πελαγία
: 2813409537
: 2810243370
: savvaki-p@heraklion.gr
Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες
των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθειας φιαλών υγραερίου συνολικού ποσού 1.254,00
πλέον  (24%) ήτοι 1.554,96€

για τις

ανάγκες των μελών

των δέκα (10) Κέντρων

Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) του Δήμου
Ηρακλείου.
Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/08-08-2016.
2. Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. 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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4. Την με αριθ. πρωτ.31727/23-03-2016 απόφαση Δημάρχου Ηρακλείου (ΑΔΑ:7ΖΝ9Ω0ΟΧΩ2) για ορισμό Αντιδημάρχου και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σ΄αυτούς.
5.  ά των

δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας

Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.
Ορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

Φιάλες υγραερίου (Βουτανίου 10ΚG) – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ με πλαστική

τάπα ασφαλείας, ειδική βαλβίδα ασφαλείας και ανάγλυφη ημερομηνία
ελέγχου, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το προσφερόμενο υγραέριο (Βουτάνιο) θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις πού
αναφέρονται στην ΚΥΑ 300/2005 (ΦΕΚ Β 1483/2006), εμφιαλωμένο σε φιάλες (κατακόρυφα
μεταλλικά δοχεία κυλινδρικής μορφής) καθαρού βάρους 10kg. Ειδικότερα, το προϊόν θα
είναι μίγμα βουτανίου (Β) του εμπορίου. (υδρογονάνθρακες που προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές εκείνες, στις οποίες το επιθυμητό χαρακτηριστικό είναι η
χαμηλή πτητικότητα).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ

Η Συντάξασα

H Προϊσταμένη
Τμήματος

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης

Σαββάκη
Πελαγία

Κορναράκη
Μαρία

Φανούριος
Οικονομάκης

Ημερ.28/09/2016

Ημερ.28/09/2016

Ημερ.28/09/2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E- Mail

Αρ. Πρωτ.: 129514

: Ανδρόγεω 2
: 71202
: Σαββάκη Πελαγία
: 2813409537
: 2810243370
: savvaki-p@heraklion.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμος Ηρακλείου προκειμένου να καλύψει άμεσες λειτουργικές ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων
Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.). προβαίνει σε προμήθεια φιαλών
υγραερίου, για την εξυπηρέτηση των μελών των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. (όπως αναλυτικά αναφέρονται στα
επισυναπτόμενα έγγραφα), προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικού
αγαθού να υποβάλουν προσφορές συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.554,96 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις
προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου
Κρήτης (Δ/νση Αγίου Τίτου 1,τ.κ.71201,Ηρακλείο-Κρήτης), μέχρι και την ημέρα Δευτέρα 21/11/16 και ώρα 15:00
μ.μ. λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική
πλευρά του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Αγίου Τίτου 1, τ.κ. 71201,Ηράκλειο Κρήτης
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των μελών των
Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) του Δήμου
Ηρακλείου Κρήτης»

Προϋπολογισμού μελέτης : 1.554,96€ (με Φ.Π.Α. 24%)
(Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Δευτέρα 21/11/16).
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«Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από το Τμήμα Πρωτοκόλλου».

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει τα κάτωθι:
1. Το σύνολο των δικαιολογητικών και υπεύθυνων δηλώσεων, όπως εξειδικεύονται παρακάτω, καθώς και την
τεχνική προσφορά.
2. Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου.
Ειδικότερα οι συμμετέχοντες μέσα στον ανωτέρω φάκελο θα πρέπει να προσκομίσουν επί
ποινή αποκλεισμού :
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων/οικονομικός
φορέας δεν έχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους
σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 1 του Ν.4412/2016 :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
δωροδοκία
απάτη
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 2
του Ν.4412/2016Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των τεχνικών
προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, τους
οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
4. Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος –
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά του.
5. Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου.
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι
από την αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης, κυρία Σαββάκη Πελαγία τηλ 2813-409537 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα
Προμηθειών τηλ.2813409-185,186,189,403, email prom@ heraklion.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Δήμου www .heraklion. gr/press/auction (Διακηρύξεις – Δημοπρασίες).
Συνημμένα: Μελέτη (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο,
Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

