ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.426,00€
Κ.Α. 10.6262.001
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
K.A.:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1.426,00 € (με 24% ΦΠΑ)
2018
10.6262.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της κεντρικής θέρμανσης , απαιτείται σε
ετήσια βάση ο έλεγχος , καθαρισμός καθώς και ρύθμιση των επιμέρους οργάνων έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η ασφαλή αλλά και οικονομική λειτουργία τους.
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην παροχή υπηρεσίας συντήρησης των λεβητοστασίων κεντρικής
θερμάνσεως τριών (3) Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κέρκυρας και πιο συγκεκριμένα του λεβητοστασίου
του Μαρασλείου Μεγάρου , του λεβητοστασίου του κτιρίου «Σαν Τζιάκομο» και του λεβητοστασίου του
κτιρίου όπου στεγάζoνται τα γραφεία του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίων .
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 1.426,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), το ποσό αυτό θα καλυφθεί από
σχετική πίστωση με Κ.Α. 10.6262.001 , στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα, 29 -10-2018
Ο Συντάξας

Κέρκυρα, 29 -10-2018
Ο Προϊστάμενος Η/Μ

Κέρκυρα, 29-10-2018
Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Στρατηγός Διονύσης
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ

Χαρίτου Αθανασία
Πολιτικός Μηχανικός

Αναστασία Ραρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
K.A.:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1.426,00 € (με 24% ΦΠΑ)
2018
10.6262.001

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της κεντρικής θέρμανσης , απαιτείται σε
ετήσια βάση ο έλεγχος , καθαρισμός , συντήρηση καθώς και ρύθμιση των επιμέρους οργάνων έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η ασφαλή αλλά και οικονομική λειτουργία τους.
Τα προς προμήθεια υλικά (εάν διαπιστωθεί κάποια ανάγκη αντικατάστασης , όπως π.χ. αυτόματος
πληρώσεως , βαλβίδα ασφαλείας , φίλτρου πετρελαίου , χρονοδιακόπτη ή ακόμη και κάποιου θερμοστάτη ) θα
πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ποιότητας και
καταλληλότητας , θα είναι προϊόντα απολύτως καινούργια , θα φέρουν το σήμα CE και θα πληρούν όλες τις
διεθνείς / ελληνικές προδιαγραφές .
1. ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Σ ΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Η συντήρηση του λεβητοστασίου περιλαμβάνει έλεγχο, καθαρισμό και ενδεχομένως ρύθμιση σύμφωνα
με την παρακάτω διαδικασία και σειρά :

















Διακοπή ηλεκτρικής παροχής
Ασφαλή απομάκρυνση του καυστήρα (ολική ή μερική) από το λέβητα
Άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης του καθαρισμού
Λεπτομερής μηχανικός καθαρισμός του θαλάμου καύσης, της εσωτερικής θερμαντικής
επιφάνειας και των διαδρομών των καυσαερίων, με κατάλληλες συρμάτινες βούρτσες.
Εξάρμοση φλογοκεφαλής, μπούκας, διασκορπιστήρα, ηλεκτροδίων και μπεκ.
Πολύ καλός καθαρισμός όλων και ιδιαίτερα των ηλεκτροδίων
Έλεγχος και καθαρισμός φωτοαντίστασης ή φωτοκύτταρου
Αντικατάσταση φθαρμένων υλικών-εξαρτημάτων
Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ
Καθαρισμός φτερωτής κινητήρα
Εξαγωγή και καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου
Άρμοση όλων των εξαρτημάτων
Εάν κατά το κλείσιμο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας, πρέπει να
αντικατασταθούν τα στεγανωτικά παρεμβύσματα.
Έναυση με τη φωτοαντίσταση κρυμμένη για δοκιμή και μέτρηση χρόνου ασφαλείας.
Κανονική έναυση, ρύθμιση και μέτρηση καυσαερίων.
Έλεγχος διαρροών καυσίμου & καυσαερίων.
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Λεπτομερής έλεγχος των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων μηχανικών και ηλεκτρικών, σε όλους του
λέβητες, boiler κλπ και των διατάξεων ανοδικής προστασίας. Έλεγχος και ρύθμιση του κυκλώματος
αυτοματισμού, με το οποίο αρχίζει και σταματάει η καύση των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδες
ασφαλείας) και ένδειξης (θερμόμετρα, μανόμετρα).
Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο και την συντήρηση αστοχία ή βλάβη σε κάποιο επιμέρους εξάρτημα του
συστήματος (όπως π.χ. κάποιος θερμοστάτης , βαλβίδα ασφαλείας , αυτόματος πληρώσεως δοχείο
διαστολής κ.α.) , τότε θα ενημερώνεται η υπηρεσία και ο επιβλέπων μηχανικός και κατόπιν εγκρίσεως θα
επιδιώκεται η επισκευή του είτε η εργασία αντικατάστασης του μαζί με την προμήθεια του αντίστοιχου
υλικού όταν κρίνεται ασύμφορη η επισκευή του .
Τέλος μετά τα παραπάνω θα εκδοθεί φύλλο ελέγχου , μετρήσεων και δοκιμών.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29 -10-2018
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29-10-2018
Ο Προϊστάμενος Η/Μ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29 -10-2018
Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Στρατηγός Διονύσης
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ

Χαρίτου Αθανασία
Πολιτικός Μηχανικός

Αναστασία Ραρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
K.A.:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1.426,00 € (με 24% ΦΠΑ)
2018
10.6262.001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α
1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης
ισχύος από 30 Mcal/h έως 100 Mcal/h (η οποία θα
περιλαμβάνει έλεγχο όλων των συστημάτων
ασφαλείας και λειτουργίας , καθαρισμό του λέβητα
,του καυστήρα και της καπνοδόχου , ρύθμιση τους
όπου απαιτείται και τέλος έκδοση φύλλου ελέγχου
και δοκιμών ) - CPV : 50720000-8
Συντήρηση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης
ισχύος από 101 Mcal/h έως 300 Mcal/h (η οποία
θα περιλαμβάνει έλεγχο όλων των συστημάτων
ασφαλείας και λειτουργίας , καθαρισμό του λέβητα
,του καυστήρα και της καπνοδόχου , ρύθμιση τους
όπου απαιτείται και τέλος έκδοση φύλλου ελέγχου
και δοκιμών ) - CPV : 50720000-8
Επισκευή τυχόν ανταλλακτικών είτε εξαρτημάτων
του συστήματος λέβητα-καυστήρα τα οποία θα
παρουσιάσουν φθορά ή βλάβη κατά τις δοκιμές ή
κατά τη χειμερινή λειτουργία . Σε περίπτωση
μεγάλης φθοράς ή βλάβης , εργασία
αντικατάστασης των μαζί με την προμήθεια του
αντίστοιχου υλικού. CPV : 50720000-8
ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

τεμάχιο

1

200,00 €

200,00€

τεμάχιο

2

275,00 €

550,00€

τεμάχιο

1

400,00 €

400,00€

1.150,00

ΦΠΑ (24%)

276,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)

1.426,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29 -10-2018
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29-10-2018
Ο Προϊστάμενος Η/Μ

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Στρατηγός Διονύσης
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ

Χαρίτου Αθανασία
Πολιτικός Μηχανικός

Αναστασία Ραρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

5

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29 -10-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
K.A.:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1.426,00 € (με 24% ΦΠΑ)
2018
10.6262.001

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην παροχή υπηρεσίας συντήρησης των λεβητοστασίων κεντρικής
θερμάνσεως τριών (3) Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κέρκυρας και πιο συγκεκριμένα του λεβητοστασίου
του Μαρασλείου Μεγάρου , του λεβητοστασίου του κτιρίου «Σαν Τζιάκομο» και του λεβητοστασίου του
κτιρίου όπου στεγάζoνται τα γραφεία του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίων .
Τα υπό προμήθεια υλικά (εάν απαιτηθούν στα πλαίσια της συντήρησης είτε εάν προκύψει κατά τον
έλεγχο) θα είναι καινούργια, άριστης κατασκευής και θα πληρούν όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές
και όσο αναφορά τις συντηρήσεις των λεβητοστασίων , θα εκδοθούν αντίστοιχα φύλλα ελέγχου και δοκιμών
από τον πιστοποιημένο συντηρητή.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 1.426,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), το ποσό αυτό θα καλυφθεί από σχετική
πίστωση με Κ.Α. 10.6262.001 , στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018.
ΑΡΘΡΟ 2ο:
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις:
Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα
Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Του 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»
Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13 Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
Του Άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) «Ρύθμιση ζητημάτων
κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρα 63
& 66
Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις»
Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ»
Του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι»
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ΑΡΘΡΟ 3ο:

ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ

«Τεύχη Μελέτης»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των
περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:
α. Συγγραφή Υποχρεώσεων
β. Προϋπολογισμός Μελέτης
γ. Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
δ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4ο:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 1.426,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, (24%). Tο ποσό αυτό θα
καλυφθεί από σχετική πίστωση των Κ.Α. 10.6262.001 στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέρκυρας για το έτος
2018.
ΑΡΘΡΟ 5ο:
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής , για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 6ο:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο
εσωτερικό της ΕΕ,
β) του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν2513 / 97 (ΦΕΚ 139Α) υπό τον όρο ότι η σύμβαση
καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. , οι οποίοι να έχουν το δικαίωμα
επισκευής και συντήρησης των αναφερομένων στην παρούσα μηχανημάτων και συστημάτων κλιματισμού.
ΑΡΘΡΟ 7ο:
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους «διαγωνιζόμενους». Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Ο κάθε
διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει μέσα σε φάκελο τα εξής δικαιολογητικά:
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:
Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω μελέτης σύμφωνα
με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας και τα αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 2 του
Ν.4412/2016:
α) είναι ασφαλιστικά ενήμερος
β) είναι φορολογικά ενήμερος και
γ) Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ 1 του Ν.4412/2016
Πιστοποίηση της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ συμμετεχόντων ως συντηρητές εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων.
Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο ο
οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών
ΑΡΘΡΟ 9ο:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση.
7

ΑΡΘΡΟ 10ο:
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης ( και τυχόν αντικατάστασης εξαρτημάτων εάν αυτό
απαιτηθεί ) , θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, μετά από ποσοτικό και
ποιοτικό έλεγχο, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 11ο:
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού
προηγουμένως προσκομισθούν από τον προμηθευτή τα απαραίτητα τιμολόγια & όλα τα απαραίτητα νόμιμα
δικαιολογητικά.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 12ο:
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13ο:
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή
της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για
κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα
δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29 / 10 /2018
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29 / 10 /2018
Η Προϊσταμένη
Η/Μ Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού

Διονύσιος Στρατηγός
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Αθανασία Χαρίτου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29 / 10 /2018
Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Αναστασία Ραρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
K.A.:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1.426,00 € (με 24% ΦΠΑ)
2018
10.6262.001

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης
ισχύος από 30 Mcal/h έως 100 Mcal/h (η οποία θα
περιλαμβάνει έλεγχο όλων των συστημάτων
ασφαλείας και λειτουργίας , καθαρισμό του λέβητα
,του καυστήρα και της καπνοδόχου , ρύθμιση τους
όπου απαιτείται και τέλος έκδοση φύλλου ελέγχου
και δοκιμών ) - CPV : 50720000-8
Συντήρηση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης
ισχύος από 101 Mcal/h έως 300 Mcal/h (η οποία
θα περιλαμβάνει έλεγχο όλων των συστημάτων
ασφαλείας και λειτουργίας , καθαρισμό του λέβητα
,του καυστήρα και της καπνοδόχου , ρύθμιση τους
όπου απαιτείται και τέλος έκδοση φύλλου ελέγχου
και δοκιμών ) - CPV : 50720000-8
Επισκευή τυχόν ανταλλακτικών είτε εξαρτημάτων
του συστήματος λέβητα-καυστήρα τα οποία θα
παρουσιάσουν φθορά ή βλάβη κατά τις δοκιμές ή
κατά τη χειμερινή λειτουργία . Σε περίπτωση
μεγάλης φθοράς ή βλάβης , εργασία
αντικατάστασης των μαζί με την προμήθεια του
αντίστοιχου υλικού. CPV : 50720000-8
ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεμάχιο

1

τεμάχιο

2

τεμάχιο

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ (24%)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)

Ο προσφέρων
Κέρκυρα, ……/……/2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29 -10-2018
Ο Συντάξας

Στρατηγός Διονύσης
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29 -10-2018
Ο Προϊστάμενος Η/Μ

Χαρίτου Αθανασία
Πολιτικός Μηχανικός
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα, 29 -10-2018

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Αναστασία Ραρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
K.A.:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1.426,00 € (με 24% ΦΠΑ)
2018
10.6262.001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης
ισχύος από 30 Mcal/h έως 100 Mcal/h (η οποία θα
περιλαμβάνει έλεγχο όλων των συστημάτων
ασφαλείας και λειτουργίας , καθαρισμό του λέβητα
,του καυστήρα και της καπνοδόχου , ρύθμιση τους
όπου απαιτείται και τέλος έκδοση φύλλου ελέγχου
και δοκιμών ) - CPV : 50720000-8
Συντήρηση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης
ισχύος από 101 Mcal/h έως 300 Mcal/h (η οποία
θα περιλαμβάνει έλεγχο όλων των συστημάτων
ασφαλείας και λειτουργίας , καθαρισμό του λέβητα
,του καυστήρα και της καπνοδόχου , ρύθμιση τους
όπου απαιτείται και τέλος έκδοση φύλλου ελέγχου
και δοκιμών ) - CPV : 50720000-8
Επισκευή τυχόν ανταλλακτικών είτε εξαρτημάτων
του συστήματος λέβητα-καυστήρα τα οποία θα
παρουσιάσουν φθορά ή βλάβη κατά τις δοκιμές ή
κατά τη χειμερινή λειτουργία . Σε περίπτωση
μεγάλης φθοράς ή βλάβης , εργασία
αντικατάστασης των μαζί με την προμήθεια του
αντίστοιχου υλικού. CPV : 50720000-8
ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεμάχιο

1

τεμάχιο

2

τεμάχιο

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ (24%)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)

Ο προσφέρων
Κέρκυρα, ……/……/2018
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