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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δωρίδος πρόκειται  να προβεί  σε ανάθεση   για την ετήσια προμήθεια 
φωτιστικών σωμάτων.
Ο  Δήμος  Δωρίδος   προκειμένου  να  αναθέσει  με  τη  διαδικασία  πρόσκλησης 
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  την  προμήθεια   φωτιστικών  σωμάτων  για  την 
αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων που δεν λειτουργούν και  την τοποθέτηση νέων 
όπου  χρειαστεί  για  την  συντήρηση και  επαρκή  λειτουργία  του  δημοτικού  δικτύου 
φωτισμού του Δήμου Δωρίδος για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης δέκα πέντε 
χιλιάδων 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) ,
Προσκαλεί
Κάθε  ενδιαφερόμενο,  να  καταθέσει  προσφορά  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  έως  την 
Πέμπτη 13/06/2013 και 12.00 στη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος, Δ.Ε. Ευπαλίου, Αυτ. 
Οικ. Τμήμα, Ευπάλιο, ΤΚ 33056, 
Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πρέπει να καταθέσει προσφορά 
που θα είναι σύμφωνη με τα παρακάτω:
1.    Η παράδοση των υλικών από τον προμηθευτή δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις  
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας του γραφείου του Αυτ. 
Οικ. Τμήματος .
2.    Τα αναλώσιμα του πίνακα παραδίδονται βάσει των τμηματικών παραγγελιών 
στην  διάρκεια  της σύμβασης όπως αυτές καθορίζονται  από την  ανάγκη κάλυψης 
τρεχόντων αναγκών η οποία συνολικά για όλη τη συμβατική διάρκεια δε θα ξεπερνά 
τον ως άνω αναφερόμενο προϋπολογισμό.
3.   Τα είδη φωτιστικών  που θα προμηθευτούμε θα είναι άριστης ποιότητας και θα 
πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με τους υφιστάμενους εθνικούς 
κανονισμούς και τις πρότυπες προδιαγραφές.
4.   Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
•     Οι ποσότητες που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα είναι ενδεικτικές βάσει  
στατιστικών του αρμόδιου τμήματος του Δήμου Δωρίδος για το προηγούμενο έτος.
•     Είναι πιθανό κατά την χρονική διάρκεια της σύμβασης να   μεταβληθεί, η 
ποσότητα   των φωτιστικών σωμάτων   για διάφορους λόγους.  

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου, ποινικές ρήτρες, κυρώσεις
Ο Δήμος Δωρίδος  δικαιούται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 
γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  επιτροπής,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο για το 
σύνολο ή μέρος της σύμβασης όταν:
1.    Δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία.
2.   Τα  παραδιδόμενα  υλικά  έχουν  ελαττώματα,  δεν  πληρούν  τις  συμβατικές 
προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις.
3.     Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης.
Ο Δήμος Δωρίδος  δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη 
από την αθέτηση εκ μέρους του προμηθευτή των συμβατικών του υποχρεώσεων.



Ο προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια  και  δεν  προσήλθε μέσα 
στην  προθεσμία  που  του  ορίσθηκε  να  υπογράψει  την  σύμβαση  κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, και ο Δήμος Δωρίδος  αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του 
προμηθευτή  και  δύναται  να  εκτελέσει  την  προμήθεια  με  άλλους  προμηθευτές  με 
όποιο  τρόπο  κρίνει  πρόσφορο.  Ο  Δήμος  Δωρίδος   διατηρεί  το  δικαίωμα  του 
προσωρινού  ή  οριστικού  αποκλεισμού  του  προμηθευτή  από  μελλοντικές 
συνεργασίες.  Ο αποκλεισμός κηρύσσεται  με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία 
προηγουμένως υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων.
Αντικειμενική  ανωτέρα  βία,  την  ευθύνη  της  απόδειξης  της  οποίας  φέρει  ο 
προμηθευτής τον απαλλάσσει των συνεπειών από την μη συμμόρφωση προς τους 
όρους της σύμβασης ή την μη υπογραφή της.
Αν παρέλθουν άπρακτες οι συμβατικές προθεσμίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας του 
Δήμου Δωρίδος  παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον 
προμηθευτή.
Οι  προσφορές  θα  εξεταστούν  από  την  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  και  θα 
επιλεγεί  ο  προμηθευτής  με  τη  συνολική χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή,  εφόσον 
καλύπτει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.
Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ, ημερών από την έκδοση των νομίμων 
παραστατικών και μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμοδίους υπαλλήλους.
Για  οποιαδήποτε  πληροφορία  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στον  κ.  Ανδρεόπουλο 
Ιωάννη  ή στον κ Μόραλη Θεόδωρο στο τηλ. 2634350012

Ο Δήμαρχος

                                              ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ 
Α/
Α

             ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1 ΚΟΛΩΝΑ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κολώνα  χυτοσιδήρου με 
θυρίδα  ηλεκτροστατικής 
βαφής  ,  με  ύψος  3,5 
μέτρα  ,καφαλή  δίφωτη 
και φανάρια τετράγωνα.

5

2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 
ΣΩΜΑ

Φωτιστικό  σώμα 
βραχίονα  για  λαμπτήρα 
ατμών  υψηλής  πιέσεως 
250  Watt ,με  λαμπτήρα 
,ασφάλεια  και  όλα  τα 
υλικά έναυσης .

150

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                  


