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Κοζάνη
Αρ. πρωτ.

Tαχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Τµήµα/Γραφείο
Συντάκτης/Πληροφορίες
Τηλ.
Fax
Email

: 2ο ΧΙΛ. Κοζάνης-Θεσ/κης
: 50100 Κοζάνη
: Προµηθειών
: Πεσλή Β.
: 24610 51540
: 24610 51550
: vpesli@deyakoz.gr

05/04/2017
:

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ∆ΕΥΑ Κοζάνης πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για
την ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΑΙΑΝΗΣ, ∆ΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ,
ΕΛΙΜΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ µε CPV: 76443000-0, και συνολικού προϋπολογισµού 11.220,00€
πλέον Φ.Π.Α. και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.
Η παροχή υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η εν λόγω υπηρεσία θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους και έχει εγγραφή στον προϋπολογισµό
του 2017 και µε Α∆Α ∆έσµευσης ΩΘ53ΟΡΥΑ-44Τ.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ΕΥΑΚ (2ο χλµ Κοζάνης-Θεσ/κης), έως
και την ∆ευτέρα 10-04-2017 και ώρα 12:30. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το
Τµήµα Προµηθειών στο τηλ 2461051540 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΚ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Παράρτηµα Ειδικών όρων - Απαιτήσεων

έκδοση: 3η/ 22-06-2012
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2ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ –ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ. 2461051500
FAX 2461051550

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
της ∆ΕΥΑΚ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΑΙΑΝΗΣ, ∆ΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΕΛΙΜΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1
Η Ειδικό παράρτηµα που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης, περιλαµβάνει όλους τους
ειδικούς όρους µε βάση τους οποίους θα εκτελεσθεί η παροχή υπηρεσιών καταµέτρησης ενδείξεων
των υδροµετρητών.
ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει µε βάση τα συµβατικά τεύχη, τα οποία απαρτίζουν ένα ενιαίο
σύνολο. Οι συµβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα προκύπτουν από την συνδυασµένη
ερµηνεία τους.
Η σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται σε αυτά δεν
συµφωνούν µεταξύ τους καθορίζεται να είναι η παρακάτω:
1. Ειδικό παράρτηµα
2. Η Οικονοµική Προσφορά που περιλαµβάνει τις προσφερόµενες τιµές.
Όλων πάντως των παραπάνω συµβατικών τευχών υπερισχύει σύµβαση παροχής υπηρεσίας
(συµφωνητικό) που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Το αντικείµενο της Υπηρεσίας, περιλαµβάνει :
1. Την καταµέτρηση των ενδείξεων περίπου 9.350 υδροµετρητών στις ∆ηµοτικές Ενότητες του
∆ήµου Κοζάνης (α) ∆.Ε. Αιανής: 2.000 υδρόµετρα, β) ∆.Ε. ∆ηµ. Υψηλάντη: 1.350 υδρόµετρα,
γ) ∆.Ε. Ελίµειας : 2.900 υδρόµετρα, δ) ∆.Ε. Ελλησπόντου : 3.100 υδρόµετρα)
2. Τον τεχνικό έλεγχο σωστής λειτουργίας των υδροµετρητών.
3. Την εξακρίβωση και ταυτοποίηση των σταθερών στοιχείων των καταναλωτών.
4. Την καταγραφή τυχόν διαρροών πριν και µετά το υδρόµετρο
5. Την καταγραφή τυχόν παράνοµων συνδέσεων µε το δίκτυο της ύδρευσης.
ΑΡΘΡΟ 4 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Η εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 παραπάνω, θα γίνει µε
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί όλους τους κανονισµούς ασφαλείας, είτε αυτοί
προκύπτουν από αστυνοµικές διατάξεις, είτε από την νοµοθεσία. Η τήρηση των κανονισµών
ασφαλείας αναφέρεται τόσον για το προσωπικό, όσο και για τα µηχανήµατα, αυτοκίνητα και
λοιπό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσει.
ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την ορθότητα των καταµετρήσεων που θα προσκοµίσει. Ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος µε έξοδα του να επαναλάβει τις µετρήσεις που η ∆ΕΥΑΚ θα κρίνει ως λανθασµένες
από τις καταµετρήσεις που παραδίδει.
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2. Ο Ανάδοχος εγγυάται να εκτελέσει την υπηρεσία, όπως αυτή περιγράφεται στα Συµβατικά Τεύχη
εντός της συµβατικής προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
1. Η καταµέτρηση των ενδείξεων των υδροµετρητών θα ολοκληρωθεί εντός 40 ηµερολογιακών
ηµερών από την ηµέρα υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
2. Οι µετρήσεις θα καταγράφονται καθαρά µε απόλυτη ευκρίνεια σε καταστάσεις µε όλα τα
σταθερά στοιχεία των καταναλωτών που θα δώσει η ∆ΕΥΑΚ.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξακριβώνει α) την ορθότητα των σταθερών στοιχείων, β) την
ορθή λειτουργία του υδροµέτρου, γ) τις τυχόν διαρροές πριν και µετά το υδρόµετρο και δ) τις
τυχόν παράνοµες συνδέσεις παροχών ύδρευσης µε το δίκτυο Ύδρευσης.
ΑΡΘΡΟ 7 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Η παράδοση των µετρήσεων θα γίνεται τµηµατικά µε τη ολοκλήρωση του κάθε ∆ηµοτικής
Ενότητας και θα ολοκληρωθεί σε 40 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης ανάθεσης της υπηρεσίας.
2. Σε περίπτωση καθυστέρησης και µη τήρησης της παραπάνω προθεσµίας από τον Ανάδοχο, θα
επιβληθεί ποινική ρήτρα ύψους 150 ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης.
ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το Συµβατικό Τίµηµα είναι η τιµή µονάδος που καταβάλλεται στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της
Υπηρεσίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύµβαση και
περιλαµβάνει :
1. Καταµέτρηση των ενδείξεων υδροµετρητών στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Κοζάνης.
2. Οι πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε βάση των πιστοποιούµενων καταµετρήσεων που θα
παραδοθούν µε την ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.
3. Η έκπτωση της ∆ηµοπρασίας που θα προταθεί θα διατηρηθεί σταθερή καθόλη την διάρκεια
ισχύος της σύµβασης υπηρεσίας που θα υπογραφεί και θα ισχύει η ίδια ανεξάρτητα από το
πλήθος των καταµετρήσεων των ενδείξεων υδροµετρητών.
4. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις για τις εισφορές σε όλα τα αρµόδια ταµεία
το φόρο εισοδήµατος, τις κρατήσεις υπέρ δήµου και βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως
επίσης και µε κάθε φόρο που επιβάλλεται επί των τιµολογίων του, εκτός του ΦΠΑ.
5. Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα
παράδοσης του συνόλου των µετρήσεων.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Καταµέτρηση ένδειξης υδροµέτρων
∆.Ε. Αιανής
Καταµέτρηση ένδειξης υδροµέτρων
∆.Ε. ∆. Υψηλάντη
Καταµέτρηση ένδειξης υδροµέτρων
∆.Ε. Ελίµειας
Καταµέτρηση ένδειξης υδροµέτρων
∆.Ε. Ελλησπόντου

Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Υδρόµετρα

2.000

1,20 €

2.400,00 €

Υδρόµετρα

1.350

1,20 €

1.620,00 €

Υδρόµετρα

2.900

1,20 €

3.480,00 €

Υδρόµετρα

3.100

1,20 €

3.720,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.220,00 €

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

2.692,80 €
13.912,80 €

Η προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΑΙΑΝΗΣ, ∆ΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΕΛΙΜΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ θα
κατατεθεί σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα
Α/Α

1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Καταµέτρηση ένδειξης υδροµέτρων
∆.Ε. Αιανής
Καταµέτρηση ένδειξης υδροµέτρων
∆.Ε. ∆. Υψηλάντη
Καταµέτρηση ένδειξης υδροµέτρων
∆.Ε. Ελίµειας
Καταµέτρηση ένδειξης υδροµέτρων
∆.Ε. Ελλησπόντου

Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΑ

Υδρόµετρα

2.000

Υδρόµετρα

1.350

Υδρόµετρα

2.900

Υδρόµετρα

3.100

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ

∆. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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