ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βύρωνας, 04/09/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 16251
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 ΒΥΡΩΝΑΣ, 16233
ΤΗΛ: 2132008667

ΠΡΟΣ
Ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ ¨ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ¨ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΔΗΜ.ΚΙΝ/ΦΟΥ ¨Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ¨».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια,
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη, σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του
Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 11/09/2020 και ώρα 14:30.
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
Κατωπόδης Γρηγόριος

Ελληνική

Βύρωνας, 21/7/2020
Αριθ. Πρωτ.: 13555

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/νση Βρεφικών-Παιδ.Σταθμών
Τμ.Δ/κής Υποστήριξης Π.Σταθμών
Τηλ.: 2107608460-1-2,4
E-mailpaidikoistathmoidbyrona@gmail.com

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3 /2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,
ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ ¨ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ¨ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΔΗΜ.ΚΙΝ/ΦΟΥ ¨Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ¨

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ.Π.Α. (24%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1.570,80 €
376,98 €
1.947,78 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

K.A. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

15.6265. 0015

CPV

90910000-9

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Τεχνική Έκθεση



Τεχνικές Προδιαγραφές



Προϋπολογισμός



Συγγραφή υποχρεώσεων



Έντυπο οικονομικής προσφοράς

3 /2020
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού μοκετών
Α) των Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών μας, για να είναι ασφαλής η φιλοξενία των παιδιών
σε αυτούς και Β) του Ταπητουργείου «Στέκι Νεολαίας» και του Δημοτικού Κινηματογράφου
«Νέα Ελβετία» λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας στους χώρους αυτούς από δημότες,
προκειμένου να παρακολουθήσουν διάφορες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, κ.λ.π.
Η παρούσα παροχή υπηρεσίας 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 1.570,80 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
376,98 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.947,78 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6265.0015 με
τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού
εξοπλισμού» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV
90910000-09 με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού».
Για την πραγματοποίηση της παρούσας υπηρεσίας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και
εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και
συγκεκριμένα στον κωδικό Κ.Α. 15.6265.0015
.
Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αφορά στις εργασίες καθαρισμού των μοκετών των Βρεφικών- Παιδικών Σταθμών, του
ταπητουργείου «Στέκι Νεολαίας» και του Δημοτικού Κινηματογράφου «Νέα Ελβετία».

Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει το σκούπισμα των μοκετών για την απομάκρυνση της
σκόνης, πλύσιμο με αντιαλλεργικά απορρυπαντικά, ξέβγαλμα και στέγνωμα. Η χρήση μη
επιβλαβών απορρυπαντικών είναι επιβεβλημένη μια και πρόκειται για μοκέτες που έρχονται
σε επαφή με μεγάλο αριθμό ατόμων ( ιδιαιτέρως με μικρά παιδιά) ευαίσθητα σε αλλεργίες.

Ο καθαρισμός ( 197) εκατόν ενενήντα επτά τετραγωνικών ( από τα 270 τετραγωνικά
μοκέτας στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Νέα Ελβετία» ) και (100) εκατό τετραγωνικών
μοκέτας στο Στέκι Νεολαίας «Ταπητουργείο» θα γίνει επιτόπου στους συγκεκριμένους
χώρους.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ποσότητα
τετραγωνικών
μοκετών

Τιμή
μονάδος

1

Καθαρισμός
μοκετών σε Οκτώ
(8)ΒρεφικούςΠαιδικούς
Σταθμούς

290

2,38

2

Καθαρισμός
μοκετών
στο Ταπητουργείο

100

2,38

3

Καθαρισμός
μοκετών στον Δημ.
Κιν/φο
«Ν.Ελβετία»

270

2,38

Περιγραφή
Α/Α
Υπηρεσίας

ΣΥΝΟΛΑ

660

Εκτιμώμενη
αξία

690,20

Φ.Π.Α.
24%

165,64

Συνολική
δαπάνη

855,84

238,00

57,12

295,12

642,60

154,22

796,82

1570,80 €

376,98 €

1947,78 €

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να
απαιτηθούν για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης.

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού μοκετών των
Παιδικών Σταθμών μας.
Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Βύρωνα και ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας
στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, βάσει της προσφοράς του.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
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. 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»,
9. 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:


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 5ο: Ισχύς σύμβασης
Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από την
ημερομηνία υπογραφής του και μέχρι 31-12-2020.

Άρθρο 6ο: Παραλαβή υπηρεσιών
Για την εκτέλεση της υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως των
άρθρων 200 – 205 και 216 – 220. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την
κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.

Άρθρο 7ο: 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.

Άρθρο 8ο: Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή θα γίνεται εφ΄άπαξ, 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 παραλαβής,
εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των εκτελεσθέντων
υπηρεσιών.

Άρθρο 9ο: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον
εργοδότη.

Άρθρο 10ο: 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
Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ.Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.ΣΤΑΘΜΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΒΡΕΦ.-ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΩΝ

Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σ. ΚΩΝΗ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΟΒΑΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Προσφερόμενη
τιμή

Φ.Π.Α.

1

Καθαρισμός
μοκετών
σε
οκτώ
290
(8)Βρεφ./Παιδ.
Σταθμούς

2,38

.....,.. €

€

.....,.. €

2

Καθαρισμός
μοκετών
στο
Ταπητουργείο
«Στέκι
Νεολαίας»

100

2,38

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

3

Καθαρισμός
μοκετών
στο
Δ.Κιν/φο
«Ν.Ελβετία»

270

2,38

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

.....,.. €

Περιγραφή
Α/Α
Υπηρεσιών

ΣΥΝΟΛΑ

Τετραγωνικών
μοκετών

24%

Σύνολο

