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CPV :
31320000-5 (Καλώδια διανομής ηλεκτρικού
ρεύματος)
31211300-1 (Ασφάλειες)
31531000-7 (Λαμπτήρες και φωτιστικά
εξαρτήματα)
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό
και ηλεκτροτεχνικό υλικό
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού
Δ.Ε. Απ. Παύλου (2η Φάση)
Αρ. Μελέτης : 125/2020

ΜΕΛΕΤΗ
1 – Αντικείμενο προμήθειας
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό των
δημοτικών και κοινοτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας Αποστόλου Παύλου, του Δήμου Βέροιας.
2 – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
3 – Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. Τεχνική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του προσφερόμενου
υλικού (εταιρεία κατασκευής, κωδικός προϊόντος και λοιπά κατά περίπτωση στοιχεία όπως
ισχύς, διαστάσεις κ.λ.π.) καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια από τον κατάλογο του κάθε
κατασκευαστή και από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση των προϊόντων με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης.
4 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Στον ενδιαφερόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση της προμήθειας και εντός δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να
υποβάλλει τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1
του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016).
Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
 στην περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι διαχειριστές αυτών
 στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν.1599/86, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά.
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2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας δηλαδή πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά
περίπτωση αρχής σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας δηλαδή πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά
περίπτωση αρχής σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, του ιδίου ως και των
εργαζομένων του.
4. Υ.Δ. του Ν.1599/86 του προμηθευτή ή ανάλογη δήλωση του κατασκευαστή ή γενικού
αντιπροσώπου των προϊόντων για τον παρεχόμενο χρόνο εγγύησης των προϊόντων, στην
οποία θα αναφέρεται ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης του κάθε προϊόντος (ελάχιστος
χρόνος εγγύησης νοείται το 1 έτος σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης)
5. Τις απαιτούμενες από το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών πιστοποιήσεις (CE, ISO, ENEC
ή ισοδύναμα κλπ.)
5 – Τρόπος παράδοσης – Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην αποθήκη του Δήμου Βέροιας (νέα δικαστική οδός, δίπλα
στο δικαστικό Μέγαρο, είσοδος από Εγνατία, τηλ. 2331354621). Τα έξοδα μεταφοράς και
εκφόρτωσης των υλικών στην αποθήκη βαρύνουν τον προμηθευτή. Η ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, ύστερα από έλεγχο και
σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής.
Τα υλικά θα παραδοθούν σε χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης της
προμήθειας.
6 – Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των υλικών αυτά βρεθούν ότι δεν είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να
αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει σύμφωνα με τα προδιαγραφέντα.
7 – Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά ή συνολικά, βάσει των
τιμολογίων και των πρωτοκόλλων παραλαβής, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής
που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Στη συμβατική αξία των προς προμήθεια ειδών, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται όλες οι ισχύουσες
νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον
αναθέτοντα φορέα (Δήμο Βέροιας).
8 – Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης θα υπερκαλύπτει τουλάχιστον τον ζητούμενο χρόνο από το τεύχος των
τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.
Βέροια 05/11/2020
Ο Προϊστάμενος Η/Μ

Βέροια 05/11/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - Ο Δντής Τ.Υ.

Κώστας Σαχινίδης
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