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∆ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ 2014

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
• του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ»
• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν.
3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονοµικών
• την υπ’ αριθµόν ……12/14……. µελέτη της υπηρεσίας του δήµου
• την αριθ. …… 93/2014 …. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση
των συντασσόµενων τευχών
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου, µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών

Άρθρο 1: Εργασία
Ο διαγωνισµός αφορά την εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
προϋπολογισθείσας δαπάνης …50.000.€.µε Φ.Π.Α.

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ

ΧΑΡΩΝ

2014….,

Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, και θα
διεξαχθεί µε σφραγισµένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο ∆ήµο έως την 09-05-2014
και ώρα …9,30…εως 10,00.

Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η Οικονοµική επιτροπή
θα αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά µε την επιλογή αναδόχου.

Άρθρο 4: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι η πόλη της Κοµοτηνής και οικισµοί ∆ήµου Κοµοτηνής..
Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι 3…(τρείς)…. µήνες.
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη.

Άρθρο 5: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον
οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος.
Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωµής
Ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: …αρθρο 53 του Π.∆28/80 και το αρθρο 7
Συγγραφής Υποχρεώσεων
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και
η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο.

Άρθρο 7 : Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο..∆/νσης Τεχνικών..Υπηρεσιών....,
ηµέρες. και ώρες..εργασίας.. Τηλέφωνο..25313-52428......... FAX.25310-82705...........

Άρθρο 8: Λοιποί όροι
1).Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% επι του προυπολογισµού ητοι ποσό 815 ευρ
2) Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π η βεβαίωση Νοµαρχιακού Μητρώου για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ.
3)Υπεύθυνη δήλωση πονικού Μητρώου, υπογεγραµµένη την ηµέρα του διαγωνισµού,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
της έπαγγελµατικής του δραστηριότητας.
4)Πιστοποιητικό από αρµοδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού.
5)Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της
συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν
έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του δηµοσίου.
Άρθρο 9: ∆ηµοσίευση
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και θα
δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα «Ελεύθερο Βήµα», πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
διεξαγωγή του διαγωνισµού

Άρθρο 10: διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
•
•

του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ»
του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν.
3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

•
•
•

την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονοµικών

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Γεώργιος Πετρίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1: ∆ιατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:

Τις διατάξεις:
1. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ»
2. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22
του Ν.3536/07
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
4. του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94

Άρθρο 2: Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:

1. ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας
2. Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τεχνική περιγραφή

Άρθρο 3: Εργασία
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία :Συντηρήσεις παιδικών χαρών
2014

β)Τόπος παροχής της εργασίας η περιοχή … του ∆ήµου Κοµοτηνής

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη…50.000,00…… ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Άρθρο 4: Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει
κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του
συµβατικού ποσού. (δηλαδή 2050,00 €)

Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών

∆ηµοσίων Έργων.

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.

Άρθρο 5: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι περιοχή ∆ήµου Κοµοτηνής…………..
Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι τρεις…(3)……….. µήνες.

Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του άρθρου
63 παρ 3 του Π∆ 28/80.

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωµής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής: … στο τέλος κάθε µήνα ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης που θα εκδίδεται εντός 10 ηµερών από το πέρας του πιστοποιηµένου
µήνα……………………………………………………………………….
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και
η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο.

Άρθρο 8: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον
οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος.

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόµενων Υπηρεσιών
Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που θέτει η
σχετική νοµοθεσία για ανάλογους χώρους.

Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του αντικειµένου της
συµβάσεως, χωρίς απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Η απόφαση αυτή
παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται,
κατά την κρίση του συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται από το
Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.

Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις

διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006.

Κοµοτηνή
Ο Προιστάµενος Τµήµατος

4/2/2014

Ο Συντάξας

ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κυριακοπούλου Γαρ.
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε

Πολιτικός Μηχ/κός

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ήµος Κοµοτηνής
Εργο:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Προυπολογισµός Μελέτης

α/α Συνοπτική Περιγραφή

Ε/Μ Α/Τ

Κωδ/Αρθρου Ποσότης Τιµή
(ΕΥΡΩ)

∆απάνη
Μερική

Ολική

1 Οµάδα Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΕΜ

1

1.1

1,00

1

8.300,00
8300

Αθροισµα 1ης οµάδας οµοειδών εργασιών Σ(1)=

8.300,00

8.300,00

2 ΟµάδαΒ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΤΕΜ

2

2.1

1,00

1

27.000,00
27000

Αθροισµα 2ης οµάδας οµοειδών εργασιών Σ(2)=

27.000,00

Σύνολο Α

35.300,00

Απρόβλεπτα

5.295,00

Απολογιστικά

55,41

Προστίθεται ΦΠΑ

23%

Σύνολο

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Τµηµατάρχης

Αθανάσιος Μπασιάκος
∆ιπλ. Πολιτ. Μηχανικός

27.000,00

40.650,41
9.349,59

50.000,00

Κοµοτηνή 4/2/2014
Η Συντάξασα

Γαρυφαλιά Κυριακοπούλου
Τεχν. Πολ. Μηχανικός

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ήµος Κοµοτηνής
Εργο:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Τεχνική Περιγραφή
Με την

µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει:

επισκευες και συντηρήσεις σε παιδικές χαρές που ανήκουν στο ∆ήµο Κοµοτηνής
Θα γίνει προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και θα αντικατασταθούν τα φθαρµένα εξαρτήµατα
ανταλλακτικά
οπως (κουζινέτα κ.λ.π)
Ολες οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή του παραπάνω εργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις
οδηγίες και
τις εντολές της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των
εκ των οποίων
για εργασίες
40.650,41 Ευρω

50.000,00 Ευρω

9.349,59 Ευρώ για ΦΠΑ
Το έργο χρηµατοδοτείται από το:
µε υπάρχουσα πίστωση:

ΚΑΕ307332.06
40.000,00 Ευρω

για το έτος

2014

Κοµοτηνή 4/2/2014
Η Συντάξασα

Γαρυφαλιά Κυριακοπούλου
Τεχν. Πολ. Μηχανικός

