ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προµήθεια ανταλλακτικών εξαρτηµάτων
( αµορτισέρ) για τους πλαστικούς κάδους απορριµµάτων
∆απάνη : 12.090,00 € , συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%
KA : 20.6673.0002

Α.Μ. 04 /2019
Κερατσίνι, Μάρτιος 2019

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

«Προµήθεια ανταλλακτικών εξαρτηµάτων
(αµορτισέρ) για τους πλαστικούς κάδους
απορριµµάτων»

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης : 04/2019
KA: 20.6673.0002
∆απάνη: 12.090,00 € , συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια αµορτισέρ, τα οποία θα τοποθετηθούν κατάλληλα στο σύστηµα
κλεισίµατος των καπακιών (ποδοµοχλός), των πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριµµάτων µηχανικής
αποκοµιδής, του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας.
Τα υπό προµήθεια αµορτισέρ θα τοποθετηθούν:
• Είτε σε κάδους που έχει στην κατοχή του ο ∆ήµος και δεν διαθέτουν τέτοιο σύστηµα
• Είτε σε κάδους που διαθέτουν τέτοιο σύστηµα, αλλά έχει υποστεί φθορά κατά την χρήση του.
Με την τοποθέτηση των αµορτισέρ το καπάκι δεν θα κλείνει απότοµα, αλλά αργά και προοδευτικά. Η τοποθέτηση
τους στους κάδους θα γίνει από το συνεργείο του ∆ήµου.
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις:
•
•
•
•

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης»
Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι »
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 12.090,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει
τον ΚΑ. 20.6673.0002 µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριµµάτων», του ∆ήµου, του οικονοµικού
έτους 2019.
Κερατσίνι, Μάρτιος 2019
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«Προµήθεια ανταλλακτικών εξαρτηµάτων
(αµορτισέρ) για τους πλαστικούς κάδους
απορριµµάτων»

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης : 04/2019
KA: 20.6673.0002
∆απάνη: 12.090,00 € , συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια αµορτισέρ, τα οποία θα τοποθετηθούν κατάλληλα στο
σύστηµα κλεισίµατος των καπακιών, (ποδοµοχλός), των πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριµµάτων µηχανικής
αποκοµιδής, του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας. Με την τοποθέτηση των αµορτισέρ το καπάκι δεν θα
κλείνει απότοµα, αλλά αργά και προοδευτικά.
Στο Παράρτηµα 1 απεικονίζεται και περιγράφεται σχηµατικά το υπό προµήθεια αµορτισέρ µε τις αναλυτικές του
διαστάσεις.
Οι ράβδοι (έµβολο), είναι κατασκευασµένοι από µαύρο Nitrareted QPQ για υψηλή αντοχή στη διάβρωση.
Ο σωλήνας είναι κατασκευασµένος από εποξειδικό υλικό βαµµένου µαύρου χρώµατος.
Στο τελείωµα των ράβδων υπάρχουν µεταλλικά εξαρτήµατα που βιδώνονται στη ράβδο και φέρουν οπές για τη
στερέωσή τους στο σύστηµα του ποδοµοχλού.
Η συναρµολόγηση ράβδων και σωλήνων γίνεται µε σπειρωµένα ή συγκολληµένα άκρα.
Το εύρος της θερµοκρασίας λειτουργίας θα είναι -30 έως +80 C.
Θα φέρει σφραγίδες ΝΒR.
Η λίπανση των κινούµενων µερών (έµβολο), θα γίνεται µε πετρέλαιο κίνησης ή λάδι τροφής ανάλογα µε την
εφαρµογή.
Κερατσίνι Μάρτιος 2019
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«Προµήθεια ανταλλακτικών εξαρτηµάτων
(αµορτισέρ) για τους πλαστικούς κάδους απορριµµάτων»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Αρ. Μελέτης : …/2019

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆απάνη: 12.090,00 € , συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%

KA: 20.6673.0002
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€)

∆ΑΠΑΝΗ
(€)

1.500

6,50

9.750,00

Φ.Π.Α. 24%

2.340,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.090,00

Α/Α

1.

Ανταλλακτικό εξάρτηµα (αµορτισέρ)
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια αµορτισέρ, τα οποία θα τοποθετηθούν κατάλληλα στο σύστηµα
κλεισίµατος των καπακιών, (ποδοµοχλός), των πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριµµάτων µηχανικής
αποκοµιδής, του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας.
Η ενδεικτική δαπάνη για την προµήθεια των αµορτισέρ θα ανέλθει στο ποσό των 12.090,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 20.6671.0001 του σκέλους των εξόδων
του τακτικού προϋπολογισµού του τρέχοντος οικονοµικού έτους 2019.
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις:
•
•
•
•

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης»
Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι »
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη µελέτη.
ΑΡΘΡΟ 3ο Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι:
- Η τεχνική περιγραφή
- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
- Η συγγραφή των υποχρεώσεων
-Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς

6

ΑΡΘΡΟ 4ο Τιµές Προσφορών
Η οικονοµική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προµήθεια, θα
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιµή µονάδας
της προσφοράς του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι
σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη
στους όρους της σύµβασης. Ο υποψήφιος προµηθευτής µπορεί, για την κατάθεση της οικονοµικής του
προσφοράς, να χρησιµοποιήσει το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, της παρούσας µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 5ο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων
της παρούσης µελέτης και συµφωνούν µε αυτούς και ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο
2. Τεχνική προσφορά
3. Οικονοµική προσφορά
Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό
πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης νοµικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτει
από προσκόµιση νοµιµοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νοµίµως για το σκοπό αυτό .
ΑΡΘΡΟ 6o ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα παρακάτω
έγγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την
απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :
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.), της (ΙΚΕ) τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
ΑΡΘΡΟ 7ο Σύµβαση
Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση.
Ο ∆ήµος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, σε διάστηµα ηµερών που
θα αποφασίσει ο ∆ήµος και πάντως εντός των προθεσµιών που ορίζει ο νόµος, από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.
4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύµφωνη γνώµη και των δύο µερών.

7

ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος και τόπος παράδοσης
Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν εφάπαξ εντός 20 (είκοσι) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Τα
αµορτισέρ θα παραδοθούν στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Κερατσινίου –∆ραπετσώνας, µε ευθύνη και έξοδα του
αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο παραλαβής ή
χρησιµοποίησής τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο Ποιότητα προϊόντων
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, ο δε ∆ήµος κρατά το δικαίωµα να ακυρώσει την προµήθεια εάν τα
προµηθευόµενα είδη δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 10ο Παραλαβή
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των
όποιων ελαττωµατικών.
ΑΡΘΡΟ 11ο Εκχώρηση
Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας.
ΑΡΘΡΟ 12ο Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας θα επιλυθούν µε τις διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας ή στα αρµόδια ∆ικαστήρια Πειραιά.
Κερατσίνι Μάρτιος /2019
Η
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

«Προµήθεια ανταλλακτικών εξαρτηµάτων
(αµορτισέρ) για τους πλαστικούς κάδους
απορριµµάτων»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Προµήθεια
ανταλλακτικών αµορτισέρ για τα
πλαστικά καπάκια των καδών απορριµµάτων

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€)

∆ΑΠΑΝΗ(€)

1.500
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Κερατσίνι……………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………..
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