ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΣ 15/12/2017
Α.Π. 9744

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών Δήμου Μήλου
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)
Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Το με Α.Π. 8583 / 09-11-2017 και με ΑΔΑΜ 17REQ002218033 αίτημα για παροχή
ηλεκτρολογικών εργασιών του Δήμου Μήλου
6. Την απόφαση 170/2017 της οικονομικής επιτροπής με την οποία έχει διατεθεί η σχετική
πίστωση
7. Την με αρ. 405 / 15-11-2017 ΑΑΥ του Δήμου Μήλου
8. Την 436/Γ/2017 με Α.Π. 9743/2017 απόφαση Δημάρχου για διενέργεια της προμήθειας με
απευθείας ανάθεση
9. Τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνονται στην
παρούσα πρόσκληση
10. Τις ανάγκες του Δήμου Μήλου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρολογικών εργασιών Δήμου Μήλου που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση,
σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μήλου.
Πρόκειται για την ανάθεση με ενδεικτικό προϋπολογισμό όπως παρακάτω:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εργασία
παροχής
υπηρεσιών
για
πάγιες
ηλεκτρολογικές εργασίες
συντήρησης στα δημοτικά
κτίρια
και
στις
εγκαταστάσεις του Δήμου
Αντικατάσταση
λαμπτήρων
δικτύου

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ώρα

560

25,00€

14.000,00

τεμ

800

4,00

3.200,00

ηλεκτροφωτισμού
Αντικατάσταση
λαμπτήρων με παράλληλη
επισκευή της φωτιστικής
διάταξης
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3

τεμ

400

7,00

2.800,00
20.000,00
4.800,00
24.800,00

Το ενδιαφέρον των υποψήφιων αναδόχων θα εκδηλωθεί με την κατάθεση
προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι
τεχνικές προδιαγραφές έως την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00π.μ., στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Μήλου (πληροφορίες στο τηλ. 2287360108).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Ισχύς προσφοράς: ένας (1) μήνας.
Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν οι προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα.
Η πρόταση των ενδιαφερόμενων μπορεί να αναγραφεί σε οποιοδήποτε έντυπο αλλά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και το έντυπο που έχει εκδώσει η Υπηρεσία του Δήμου για το σκοπό αυτό
(έντυπο Οικονομικής Προσφοράς).
Η πρόταση θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να μην έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες
και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην πρόταση οποιαδήποτε διόρθωση θα πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη. Η πρόταση απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
Με την κατάθεση της πρότασης θεωρείται και η αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης.
Μετά την κατάθεση της πρότασης δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή αξιολόγησης και από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Γραφείο Προμηθειών
Μαρία Γ. Κολιαράκη
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στις πάγιες ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης στα δημοτικά
κτίρια, στις εγκαταστάσεις και στον οδοφωτισμό του Δήμου.
Ενδεικτικά περιλαμβάνει:
 την συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Δημοτικά
κτίρια, Δημοτικό Στάδιο, Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, Δεματοποιητή απορριμμάτων,
Παιδικές Χαρές, Σχολεία, Αντλιοστάσια, κυματοθραύστης- προβλήτες) κ.α.
 την κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών δικτύων σε Δημοτικά κτίρια,
 αποκατάσταση βλαβών - συντήρηση του οδικού δικτύου καθώς και του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, ρύθμιση
στους χρονοδιακόπτες, τοποθέτηση νέων φωτιστικών επιτοίχιων ή σε στύλους κλπ)
 υποστήριξη εκδηλώσεων (στήσιμο μικροφωνικών εγκαταστάσεων και στολισμό με
εορταστικό φωτισμό κοινόχρηστων χώρων).
 έλεγχο και αποκατάσταση όπου υπάρχει τεχνικό πρόβλημα της αρμοδιότητάς του σε
υλικοτεχνικό εξοπλισμό (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος σε
φορείς που πραγματοποιούν εκδηλώσεις κ.λ.π)
 έκδοση πιστοποιητικών για ηλεκτρολογικές εργασίες
O ανάδοχος θα πρέπει σε καθημερινή βάση να προσέρχεται στην υπηρεσία για κατευθύνσεις και
συντονισμό με τον υπεύθυνο συντήρησης του Ηλεκτροφωτισμού. Ο χρόνος εργασίας θα ξεκινάει
από την στιγμή που θα παρουσιάζεται ο ανάδοχος τεχνίτης ηλεκτρολόγος στον τόπο εργασίας
του συμβάντος. Επίσης θα πρέπει να τηρεί ημερολόγιο όπου θα αναγράφονται οι εκτελεσθείσες
εργασίες κατόπιν ελέγχου από τον υπεύθυνο συντήρησης του Ηλεκτροφωτισμού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του Δήμου να
συμμετέχει αδαπάνως, σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή
συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους και γενικά να παρέχει κάθε σχετική
υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο Δήμος.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει άμεσα στα σημεία που θα αντιμετωπίζουν
πρόβλημα. Ο ανάδοχος κατά την ώρα εργασίας, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τα αναγκαία
μέτρα ασφάλειας όπως προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και την σύμβαση, σύμφωνα με
την εγκύκλιο 27/03 του ΥΠΕΧΩΔΕ /ΓΓΔΕ ( αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-03) που απαιτούνται, για
την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη ατυχημάτων. Επίσης πρέπει να εργάζεται με
προστατευτικά γάντια και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βάζοντας ενδεικτικές πινακίδες για να τονίζουν
την ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα μέτρα προστασίας και ασφαλείας κατά την διάρκεια της
εργασίας του.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (όχημα,
σκάλες, πέδιλα, λοιπά εργαλεία κ.α.) για την αντιμετώπιση κάθε φύσεως εργασίας που θα
προκύψει, στα πλαίσια της σύμβασης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των
εργασιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού, τελούν υπό την
ρητή έγκριση του εργοδότη.
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας επαγγελματικής
δραστηριότητος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου.
Ο χρόνος προσέλευσης στο χώρο που έχει πρόβλημα για αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει
να είναι άμεσος και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία του Δήμου
και σε συνεργασία, θα πρέπει να βρίσκουν την πιο κατάλληλη λύση, αν ο ανάδοχος δεν μπορεί

να ανταποκριθεί στην επείγουσα κλήση, τότε η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να στείλει
αντικαταστάτη και η δαπάνη εργασίας θα επιβαρύνει αυτόν.
Οι λαμπτήρες και τα υλικά που χρειάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών που θα
παρουσιάζουν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θα τα προμηθεύει ο Δήμος, μετά από αναλυτική
περιγραφή αυτών από τον ανάδοχο.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών
εργασιών που προκύπτουν στα δημοτικά κτίρια, στις εγκαταστάσεις και στον οδοφωτισμό του
Δήμου.
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος χρησιμοποιώντας δικό του εξοπλισμό (οχήματα, σκάλες,
πέδιλα, εργαλεία) θα προβαίνει:
Α. στην συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του
Δήμου
Β. σε αντικατάσταση λαμπτήρων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού καθώς και σε
αντικατάσταση λαμπτήρων με παράλληλη επισκευή των φωτιστικών διατάξεων
(αποκατάσταση κομμένων καλωδίων, αλλαγή ντουί, αλλαγή σφιγκτήρων, αντικατάσταση
φωτιστικού) όπου απαιτείται.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 μήνες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,
αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,
fax ………………
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ……/….. / 2017

ΣΥΝΟΛΟ

