ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βύρωνας: 12/06/2019
Αρ. Πρωτ.: 15619

ΠΡΟΣ
Ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «προμήθεια συστήματος συναγερμού και
πυρασφάλειας στον 10ο Παιδικό σταθμό».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε
κλειστό και σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 18/06/2019.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16, πριν την λήψη
της απόφασης της ανάθεσης τα κάτωθι:

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
(άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016).

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βύρωνας 15/5/2019
Αριθ. Πρωτ.: 12657

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/νση Βρεφικών Παιδικών Σταθμών
Αρμόδιος Υπάλληλος: Τζοβάρα Μαριάννα
Τηλέφωνο: 210 7608464
E-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 10ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

729,84

Φ.Π.Α. (24%)

175,16

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

905

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

K.A. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

15 7133 0003

CPV

31625000-3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3/2019

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Τεχνική Έκθεση



Τεχνικές Προδιαγραφές



Προϋπολογισμός



Συγγραφή υποχρεώσεων



Έντυπο οικονομικής προσφοράς

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος συναγερμού και
πυρασφάλειας για τον 10ο Παιδικό Σταθμό. Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του
άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 729,84 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 905 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 15 7133 0003 με τίτλο
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV
31625000-3 με τίτλο Συστήματα συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς.
Για την πραγματοποίηση της παρούσας προμήθειας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και
εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου oικονομικού έτους 2019 και
συγκεκριμένα στον κωδικό 15 7133 0003
Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 10ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Η παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, αφορά τον 10ο παιδικό σταθμό που βρίσκεται επί τις
οδού Χείλωνος 34 στον Βύρωνα. Το σύστημα του συναγερμού που ήδη είναι τοποθετημένο
είναι εκτός λειτουργίας (λόγω κάποιου προβλήματος).
Το μοντέλο της κεντρικής μονάδας και του πληκτρολογίου ΔΕΝ έχει την δυνατότητα
σύνδεσης με κεντρικό σταθμό λήψεως σημάτων συναγερμού. Αν θέλουμε ο συναγερμός να
συνδεθεί με κεντρικό σταθμό θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση της κεντρικής μονάδας και του
πληκτρολογίου. Επίσης χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες του συστήματος και να
προστεθούν κάποια ραντάρ, τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή κάλυψη του χώρου. Στο
σύστημα υπάρχουν ήδη 3 ραντάρ (ένα σε κάθε αίθουσα σε κάθε όροφο) αλλά δεν υπάρχει
τίποτα στο κλιμακοστάσιο που έχει παράθυρα και πόρτες.
Πρέπει να τοποθετηθούν 4 ραντάρ (ισόγειο,1ος, 2ος & 3ος) που θα ελέγχουν τον χώρο του
κλιμακοστασίου. Τα κοστολόγια τον υλικών και των εργασιών για την επισκευή ή επέκταση
του συστήματος συναγερμού είναι τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
10ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ συνδρομή 1 έτους.
Κεντρική Μονάδα Συναγερμού.
Διαχωρισμός έως 2 υποσυστήματα και 11 ζώνες
ανίχνευσης επεκτάσιμες έως 21 ζώνες.
Πληκτρολόγιο με οθόνη σταθερού κρυστάλλου τύπου
LCD.
Παθητικός ανιχνευτής (Radar) εμβέλειας 11μχ12μ με
γωνία κάλυψης 90ο
Καλώδια συναγερμού και εργασίες αντικατάστασης και
επισκευής υπαρχόντων υλικών.
Μπαταρία 12V 7Ah για την κεντρική μονάδα.
Μπαταρία 12V 2Ah για την εξωτερική σειρήνα.

ΤΕΜ
1

ΤΙΜΗ
130,00
140,00

ΑΞΙΑ
130,00
140,00

1

90,00

90,00

4

45,00

180,00

150,00

150,00

35,00
25,00
ΣΥΝΟΛΟ

35,00
25,00
750,00 με
Φ.Π.Α.

1
1

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 10ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Στον χώρου του 10ου παιδικού σταθμού υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης το οποίο όμως είναι
εκτός λειτουργίας. Πρέπει να το ενεργοποιήσουμε, να τοποθετήσουμε καινούργιες μπαταρίες
και να συνδεθεί σε μία ζώνη πάνω στο σύστημα του συναγερμού αν αυτός συνδεθεί με το
κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού. Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρανίχνευσης
θα καθαρισθούνε με φυσητήρα όλοι οι πυρανιχνευτές και θα ελεγχτούν οι σειρήνες αν
λειτουργούν σωστά. Αν κάποιο υλικό χρειάζεται αντικατάσταση θα σας ενημερώσουμε για την
αντικατάστασή του ή την παράκαμψη αυτού.
Τα κοστολόγια τον υλικών και των εργασιών για την επισκευή ή επέκταση του συστήματος
πυρανίχνευσης είναι τα ακόλουθα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Ενεργοποίηση, έλεγχος και συντήρησης συστήματος
πυρανίχνευσης και σύνδεσης με το σύστημα συναγερμού.
Μπαταρία 12V 2Ah για την εξωτερική σειρήνα.

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ
60,00

ΑΞΙΑ
60,00

2

25,00
ΣΥΝΟΛΟ

50,00
110,00 με
Φ.Π.Α.

Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός και ορατού καπνού

1

45,00 με
Φ.Π.Α.
Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί
να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών,
συμπεριλαμβανομένων του κόστους μεταφοράς, του κόστους φορτοεκφόρτωσης των ειδών,
κάθε απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και
των ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων κ.ά

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια συστήματος συναγερμού και
πυρασφάλειας για τον 10ο Παιδικό Σταθμό.
Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Βύρωνα και ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός
φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς του.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση εγκατάστασης του συναγερμού στον 10ο Παιδικό Σταθμό.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

και

Υπηρεσιών

2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου
209,
3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4. του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 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 ΦΟΔΣΑ 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.»,
5. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
6. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
7. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,
8. της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
9. του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
10. του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

11. της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:


Το συμφωνητικό



Η παρούσα μελέτη



Η απόφαση ανάθεσης



Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων

Άρθρο 4ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών,
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.

Άρθρο 8ο: Ισχύς σύμβασης
Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από την
ημερομηνία υπογραφής του για 3 μήνες.

Άρθρο 9ο: Χρόνος παράδοσης
Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως των
άρθρων 200 – 215. Η παραλαβή των προμηθειών θα πραγματοποιηθεί από την κατά νόμο
αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

Άρθρο 10ο: Σταθερότητα τιμών
Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της
προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και
για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών, το κόστος μεταφοράς και
φορτοεκφόρτωσής τους στους χώρους του Δήμου, κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της
εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι
νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 11ο: Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή θα γίνεται εφάπαξ στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού
αντικειμένου στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την
τεχνική περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών.
Άρθρο 12ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16.

Άρθρο 13ο: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον
εργοδότη.

Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής
νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ/ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Τζοβάρα Μαριάννα

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

Περιγραφή
Αγαθού/ών

ΣΥΝΟΛΑ

Ποσότητα Τιμή μονάδας

Προσφερόμενη
τιμή

Φ.Π.Α.

Σύνολο

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

