ΜΕΛΕΤΗ

« Προµήθεια φιαλών υγραερίου για τις ανάγκες των

δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)
∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης»

Προϋπολογισµού 1.080,00€ συµπ. Φ.Π.Α. 24%
CPV: 09133000-0

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Περιεχόµενα:
1. Ενδεικτικός προϋπολογισµός
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνικές προδιαγραφές
4. Τιµολόγιο προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2
Τ.Κ: 712 02
Πληροφορίες: Χατζάκη Εύη
Τηλ.: 2813 409113
Fax: 2813 409235
E-mail : xatzaki-e@heraklion.gr

Ηράκλειο,

.12.2018

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Προµήθεια φιαλών υγραερίου
για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων
Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η.) ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης »
Κ.Α. 15-6682.001
Προϋπολογισµός: 1. 08 0,0 0 €

ΕΝ ∆Ε Ι ΚΤ Ι Κ Ο Σ ΠΡ Ο ΫΠ Ο Λ Ο ΓΙ Σ Μ ΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αφορά στην προµήθεια δέκα (10) φιαλών υγραερίου και στην
αντικατάσταση του περιεχοµένου – γέµισµα

των άδειων φιαλών (40 γεµίσµατα), όποτε κρίνεται

απαραίτητο από την υπηρεσία. 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.) και αναλυτικά έχει ως εξής:
Α/Α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προµήθεια δέκα (10) φιαλών υγραερίου για τις
ανάγκες των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. της ∆/νσης
Κοινωνικής Ανάπτυξης
Για το έτος 2018
CPV: 09133000-0
Αντικατάσταση (Γέµισµα) σαράντα (40) φιαλών
υγραερίου των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. της ∆/νσης
Κοινωνικής Ανάπτυξης
Για το έτος 2019
CPV: 09133000-0
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ €

290,00

69,60

359,60

580,00
870,00

139,20
208,80

719,20
1.078,80

Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι από την υπογραφή της συµβάσεως και για 12 µήνες.
Για την ανωτέρω δαπάνη υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το
οικονοµικό έτος 2018 και σχετική πρόβλεψη για το οικονοµικό έτος 2019, στον οικείο Κ.Α. 156682.001 εξόδων, µε τίτλο δαπάνης «Λοιπά υλικά άµεσης κατανάλωσης».
Η προσφορά θα δοθεί για τη συνολική διάρκεια της σύµβασης και θα αφορά το κόστος
προµήθειας των δέκα (10) φιαλών και το κόστος για κάθε αντικατάσταση - γέµισµα του
περιεχοµένου της φιάλης.

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

Οικονοµάκης Φανούριος
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Ηράκλειο,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2
Τ.Κ: 712 02
Πληροφορίες: Χατζάκη Εύη
Τηλ.: 2813 409113
Fax: 2813 409235
E-mail : xatzaki-e@heraklion.gr

.12.2018

ΕΡΓΑΣΙΑ: « Προµήθεια φιαλών υγραερίου
για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων
Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η.) ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης »
Κ.Α. 15-6682.001

ΤΕΧ Ν Ι Κ Η ΠΕ ΡΙ Γ ΡΑ Φ Η

Εισαγωγή - Αντικείµενο υπηρεσίας:
Αντικείµενο της µελέτης είναι η προµήθεια δέκα (10) φιαλών υγραερίου και η αντικατάσταση –
γέµισµα του περιεχοµένου τους όποτε κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, για τις ανάγκες των
µελών των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων
(ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.

Περιγραφή είδους:
∆έκα (10) Φιάλες υγραερίου (Βουτανίου 10ΚG).
Οι φιάλες υγραερίου θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφη ηµεροµηνία ελέγχου τους, πλαστική τάπα
ασφαλείας και ειδική βαλβίδα ασφαλείας.
Κατά την τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνει σχολαστικός έλεγχος για εκδορές ή διαρροή του
υγραερίου.
Το προσφερόµενο υγραέριο (Βουτάνιο) θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις πού
αναφέρονται στην ΚΥΑ 300/2005/06 (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 - το
Βουτάνιο εµπορίου περιέχει κυρίως βουτάνιο και/ή βουτένιο ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΗΣ -ΚΕΣΑΝ

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2
Τ.Κ: 712 02
Πληροφορίες: Χατζάκη Εύη
Τηλ.: 2813 409990
Fax: 2813 409235
E-mail : xatzaki-e@heraklion.gr

Ηράκλειο,

.12.2018

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Προµήθεια φιαλών υγραερίου για
τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων
Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) ∆ήµου
Ηρακλείου Κρήτης»
Κ.Α. 15-6682.001

ΣΥ Γ ΓΡ Α ΦΗ ΥΠ Ο Χ ΡΕ Ω ΣΕ Ω Ν

Άρθ ρ ο 1 ο
Αντ ικ είµ ε ν ο υ π η ρε σ ία ς
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια δέκα (10) φιαλών υγραερίου και στην αντικατάσταση –
γέµισµα του περιεχοµένου τους όποτε κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, για τις ανάγκες
των µελών των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων
(ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.

Άρθ ρ ο 2 ο
Ισ χύ ο υ σ ε ς ∆ι ατ άξε ι ς – Α π ο φ άσ ει ς
Α. ∆ιατάξεις:
i.

Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της
Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη
και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις».

ii.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

iii.

Τις διατάξεις των παρ. 4 & 9 του άρθρ. 209 του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν.

iv.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

B. Αποφάσεις:
i.

Την υπ’ αριθµ. 31727/23.03.2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων του ∆.
Ηρακλείου.

ii.

Την υπ’ αριθµ. 58120/01.06.2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί εκχώρησης αρµοδιότητας
υπογραφής.
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iii.

Την υπ’ αριθµ. 67703/10.08.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί εξουσιοδότηση για υποβολή
τεκµηριωµένου αιτήµατος ∆ιατάκτη.

iv.

Την υπ’ αριθµ. 79277/20.09.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί παράτασης της θητείας των
Αντιδηµάρχων.

v.

Την υπ’ αριθµ. 1031/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εξειδίκευσης ποσού
1.080,00 € του Κ.Α. 15-6682.001 µε τίτλο «Λοιπά υλικά άµεσης κατανάλωσης» (Α∆Α:
6ΤΖΒΩ0Ο-ΝΙΚ).
Άρθ ρ ο 3 ο
Συ µ β ατι κά Στ οι χ εί α

Τα συµβατικά στοιχεία της παρούσας είναι τα κάτωθι:
i.

Προϋπολογισµός

ii. Συγγραφή υποχρεώσεων
iii. Τεχνική περιγραφή
iv. Τιµολόγιο προσφοράς
Άρθ ρ ο 4 ο
Τρ ό π ος εκτ έλ εσ η ς τ η ς υ π ηρ ε σί ας
Η παρούσα µελέτη αφορά απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής, η οποία θα δοθεί ξεχωριστά για την προµήθεια των
φιαλών και ξεχωριστά για την αντικατάσταση – γέµισµα του περιεχοµένου τους, µετά από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή σφραγισµένων προσφορών.

Άρθ ρ ο 5 ο
∆ικ αί ωµ α σ υ µµ ετ ο χ ή ς στ ο δι α γ ω νι σµ ό
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο
της προµήθειας, κάτοχοι των απαιτούµενων αδειών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Αυτό
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο εµπορικό
ή επαγγελµατικό µητρώο.

Άρθ ρ ο 6 ο
Κ ατ άθε σ η π ρ ο σφ ο ρ ώ ν
Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην
πρόσκληση.

Αρθρο 7ο
Χρόνος – τόπος παράδοσης
Η παράδοση των ειδών από τον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες
των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Ηρακλείου.
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Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη στα κατά τόπους Κέντρα µε δικές του
δαπάνες και µεταφορικά µέσα σε προθεσµία µίας ηµέρας από την ειδοποίηση από τους
υπεύθυνους του κάθε Κέντρου.

Άρθρο 8ο
∆ιάρκεια σύµβασης
Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι από την υπογραφή της συµβάσεως και για 12 µήνες.
Άρθ ρ ο 9 ο
Πα ρα λα β ή τ ω ν υ λικ ώ ν
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή, αµέσως µετά την παράδοσή
τους, αφού προηγηθεί ο ποιοτικός έλεγχος που προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
και ελεγχθεί η ανάγλυφη ηµεροµηνία τελευταίου ελέγχου.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τµηµατικά κατόπιν παραγγελίας, ανάλογα µε τις
ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να είναι απαραίτητο να εξαντληθούν όλες οι ποσότητες του
ενδεικτικού προϋπολογισµού.

Άρθρο 10ο
Έξοδα µεταφοράς, τοποθέτησης και ασφάλισης των υλικών
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 ∆/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Ηρακλείου και σύµφωνα
µε τις ανάγκες των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η..
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 αφού πρώτα
περάσουν όλους τους απαιτούµενους ελέγχους ασφάλειας. Θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός
έλεγχος διαρροών κατά την τοποθέτηση στην συνδεσµολογία, χωρίς καµία χρέωση. Θα πρέπει να
γίνεται έλεγχος και αντικατάσταση στα λάστιχα συνδεσµολογίας όταν είναι φθαρµένα, χωρίς καµία
χρέωση. Η τιµή θα είναι σταθερή έως την ηµεροµηνία λήξη της προµήθειας. Οι παραγγελίες θα
εκτελούνται σύµφωνα µε τις ανάγκες και την κατανάλωση των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η, ∆ήµου
Ηρακλείου.

Άρθρο 11ο
Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου
σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή τη µη συµµόρφωση του µε τις
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γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις. Όταν
συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
µνηµονεύει τις διατάξεις του αρθ.203 του Ν.4412/2016 και περιλαµβάνει συγκεκριµένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία 15 ηµερών
για τη συµµόρφωσή του. Αν η τασσόµενη προθεσµία που τέθηκε µε ειδική όχληση παρήλθε χωρίς
ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση
και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

Οικονοµάκης Φανούριος

Ε.∆.:
- ∆/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης
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Λογότυπο προσφέροντος
ΘΕΜΑ:
«Προµήθεια
φιαλών
υγραερίου για τις ανάγκες των δέκα
(10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων
(ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) ∆ήµου Ηρακλείου
Κρήτης»
CPV 09133000-0

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΥ …………………………………………………………… µε ΑΦΜ ………………………….
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………….
Το διάστηµα παροχής της προµήθεια δέκα (10) φιαλών υγραερίου (Βουτανίου 10ΚG) και της
αντικατάστασης – γέµισµα του περιεχοµένου σαράντα (40) φιαλών
είναι. ……..
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ 24%

ΣΕ €
1

2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ €

Προµήθεια δέκα (10) φιαλών
υγραερίου για τις ανάγκες των
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. της ∆/νσης
Κοινωνικής Ανάπτυξης
Για το έτος 2018
CPV: 09133000-0
Αντικατάσταση (Γέµισµα) σαράντα (40)
φιαλών υγραερίου των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η. της ∆/νσης Κοινωνικής
Ανάπτυξης
Για το έτος 2019
CPV: 09133000-0

ΣΥΝΟΛΑ

Ηµεροµηνία: ……./……./2018
Υπογραφή και Σφραγίδα

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής
Ανάπτυξης

Οικονοµάκης Φανούρης
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