ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΟΥ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κερατσίνι 8/4/2014
Αριθ.Πρωτ. 22655/2014

∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γκίκου Ελευθερία
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ήµαρχος Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια ειδών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση
των Παιδικών Χαρών του ∆ήµου µας για το έτος 2014.
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), την 11389/23-3-1993 απόφαση (Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών ΟΤΑ) και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί και εφόσον συµβιβάζονται µε τον Ν.2286/1995
και την Π1/3305/2010 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών, ΦΕΚ (Β'1789/12-11-2010) περί αύξησης των
χρηµατικών ποσών του άρθρ. 2 (παρ. 5, 12, και 16) του Ν. 2286/95
ΑΡΘΡΟ 1ο
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη)
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.999,92 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α 23%) και θα βαρύνει τους Κ.Α.: 35.6662.0004 µε τίτλο « Προµήθεια ειδών και υλικών για την
επισκευή και συντήρηση των Παιδικών Χαρών του ∆ήµου µας», του σκέλους των εξόδων του
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014.
ΑΡΘΡΟ 2ο
(Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού)
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 2ος
όροφος, στο Τµήµα Προµηθειών, την 24 Απριλίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. έως 10.30
π.µ. διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως
ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία
θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν
ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο µέχρι και την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής
του διαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ.
18756.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
ΑΡΘΡΟ 3ο (Γλώσσα)
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού θα συντάσσονται στην Ελληνική
γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα εκτός από τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 4o
(Λήψη πληροφοριών)
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου
www.keratsini-drapetsona.gr.
Τηλέφωνα Γραφείου Προµηθειών: 213-2074699 & 213-2074755
ΑΡΘΡΟ 5ο
(∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό)
Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να
προσκοµίσουν :
Α. Πιστοποιητικό του Εµπορικού ή Βιοτεχνικού ή Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ
έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
1. ∆εν εµπίπτουν στους περιορισµούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει
επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι
ασκούν νόµιµα την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και
2. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισµούς των ΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 6ο
(Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού)
Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει :
-Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό όπως περιγράφονται στη παράγραφο 5 της παρούσας.
-Τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφεροµένων ειδών, τα σχέδια και τις υπόλοιπες πληροφορίες όπως
καθορίζονται στο άρθρο 10.
-Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά
-Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια για αυτό Επιτροπή από τις 10.00 π.µ µέχρι τις 10.30
π.µ ακριβώς ώρα .
Μετά τις 10.30 π.µ ώρα καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
-Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές .
ΑΡΘΡΟ 7ο
(Υποβολή Προσφορών)
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν ταχυδροµικά στην Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση : Ελευθερίου
Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756, Κερατσίνι ή µε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη
ηµέρα.
Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο Κερατσινίου-∆ραπετσώνας µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της
προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που
κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.
Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο
Εάν οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση του εκπροσωπούµενου.
ΑΡΘΡΟ 8ο
(Αξιολόγηση προσφορών -Ανάδειξη µειοδότη )
Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαµβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε
προσφεροµένου είδους από τα υποβληθέντα µαζί µε την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο
κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα µπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικοοικονοµική σύγκριση των
προσφεροµένων ειδών και γνωµοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.
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Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. Η αξιολόγηση των
προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου.
Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό και να καταθέσουν προσφορά για το
σύνολο ή για µέρος των ειδών που περιγράφονται στη µελέτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά
είδος.
Ανάδοχος για κάθε είδος, θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή ανά είδος.

ΑΡΘΡΟ 9ο
(Τιµές προµήθειας - κρατήσεις -Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης)
Οι τιµές της προµήθειας πρέπει να είναι σε ευρώ.
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν τη µέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Επίσης βαρύνεται µε κράτηση 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ και ΤΥ∆ΚΥ επί της αξίας της προσφερθείσας τιµής της
προµήθειας.
Ο ανάδοχος µετά την ανάδειξη του και πριν την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να προσκοµίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας σε ύψος 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον
Φ.Π.Α.. Η εγγυητική αυτή επιστρέφεται µετά την παραλαβή των προϊόντων.
ΑΡΘΡΟ 10ο
(Υποβολή τεύχους-τεχνικής περιγραφής)
Μαζί µε την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί από τους διαγωνιζόµενους τεύχος τεχνικής περιγραφής
των προσφεροµένων ειδών .
Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται από τέτοιο τεύχος η συνοδευόµενη από τεύχος ασαφούς ή ελλιπούς
τεχνικής περιγραφής µπορεί να απορριφθεί.
ΑΡΘΡΟ 11ο (∆ηµοσίευση)
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 5 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα
δηµοσιευτεί στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου µας www.keratsini-drapetsona.qr
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον προµηθευτή σύµφωνα µε την παρ. 46 του Ν.3801/09
ΑΡΘΡΟ 12ο (Τελικές ∆ιατάξεις)
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν 2286/95 και η
11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) όπως ισχύουν.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ∆/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αγων.
Πολυτεχνείου & Καραΐσκάκη - ∆ραπετσώνα

- Τ.Κ. 18648 Πληροφορίες: Κουθουρίδου Ησαΐα
τηλ.2132004018 - fax 2132004023
Προµήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και
συντήρηση των παιδικών χαρών του ∆ήµου µας
Α.Μ: 4.2 /27-01-2014 Κ.Α: 35/ 6662.0004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 16.260,10 €
Φ.Π.Α : 3.739,90 €
ΑΠΑΙΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ : 20.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ειδών και υλικών για τη επισκευή και συντήρηση των
οργάνων των Παιδικών χαρών του ∆ήµου µας .
Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 16.260.10 € µε Φ.Π.Α.[23%] 3.739,90 €
και Απαιτ. Πίστωση 20.000,00 €.
Η προµήθεια βαρύνει τον Κ.Α : 35/ 6662.0004 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014.
Το τιµολόγιο µελέτης συντάχθηκε µε τιµές από το ελεύθερο εµπόριο.
Τα υλικά θα παραδοθούν τµηµατικά στις αποθήκες του Τµήµατος Πρασίνου και Παιδικών χαρών του ∆ήµου µας .

∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 28/02/2014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΘΟΥΡΙ∆ΟΥ ΗΣΑΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ∆/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αγων.
Πολυτεχνείου & Καραΐσκάκη - ∆ραπετσώνα

- Τ.Κ. 18648 Πληροφορίες: Κουθουρίδου Ησαία
τηλ.2132004018 - fax 2132004023
Προµήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και
συντήρηση των παιδικών χαρών του ∆ήµου µας
Α.Μ: 4.2 /27-01-2014 Κ.Α: 35/ 6662.0004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 16.260,10 €
Φ.Π.Α : 3.739,90 €
ΑΠΑΙΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ : 20.000,00 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ [1]
α] Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και συντήρηση των οργάνων των
Παιδικών χαρών του ∆ήµου µας .
β] Τόπος παράδοσης των υλικών οι αποθήκες του Τµήµατος Πρασίνου του ∆ήµου µας. γ]Έχει προϋπολογισθεί
δαπάνη 16.260,10 €
ΑΡΘΡΟ [2]
Η προµήθεια αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, του ΕΚΠΟΤΑ και
του Ν. 3852/7-6-2010. .
ΑΡΘΡΟ [3]
Μετά το άνοιγµα των προσφορών θα υπογραφή σύµβαση.
Ο προµηθευτής θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τις τεχνικές προδιαγραφές .
Τα υλικά θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές αυτές.
ΑΡΘΡΟ [4]
Η πληρωµή θα γίνει µετά την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υλικών από την αρµόδια επιτροπή
του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ [5]
Οι τιµές των προσφορών είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη την διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο και
σε καµία περίπτωση δεν αναθεωρούνται.
ΑΡΘΡΟ [6]
Η παράδοση των υλικών θα γίνει τµηµατικά.

∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 28/02/2014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΘΟΥΡΙ∆ΟΥ ΗΣΑΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ∆/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αγων.
Πολυτεχνείου & Καραΐσκάκη - ∆ραπετσώνα
- Τ.Κ. 18648 Πληροφορίες: Κουθουρίδου

Ησαία τηλ.2132004018 - fax 2132004023
Προµήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και
συντήρηση των παιδικών χαρών του ∆ήµου µας
Α.Μ: 4.2 /27-01-2014 Κ.Α: 35/ 6662.0004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 16.260,10 €
Φ.Π.Α : 3.739,90 €
ΑΠΑΙΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ : 20.000,00 €

TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙ∆ΟΣ
Αλυσίδα για κούνια γαλβανισµένη εν θερµώ µε στενούς κρίκους πάχους 5-6 χιλιοστά.
Αύλακας 2,00 µ κυµατοειδής
Κατασκευασµένος µε τη µέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορµαρισµένος σε καλούπια. Φορµάρονται
από γραµµική χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη ή άλλου κατάλληλου υλικού κατόπιν εγκρίσεως από την
επίβλεψη µε σταθεροποιητικές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και έχουν υποστεί επεξεργασία
εξουδετέρωσης στατικού ηλεκτρισµού. Θα πρέπει η διάµετρος των
τοιχίων να έχει πάχος 6 χιλ. ____________________________________________________________
Αύλακας 2,50-3,00 µ κυµατοειδής
Κατασκευασµένος µε τη µέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορµαρισµένος σε καλούπια. Φορµάρονται
από γραµµική χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη ή άλλου κατάλληλου υλικού κατόπιν εγκρίσεως από την
επίβλεψη µε σταθεροποιητικές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και έχουν υποστεί επεξεργασία
εξουδετέρωσης στατικού ηλεκτρισµού. Θα πρέπει η διάµετρος των
τοιχίων να έχει πάχος 6 χιλ. ____________________________________________________________
Βίδα εξάγωνη Μ.6 χ 20 µε παξιµάδι ______________________________________________________
Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ.10 χ 120 µε παξιµάδι ____________________________________________
Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ.10 χ 60 µε παξιµάδι _____________________________________________
Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ.10 χ 40 µε παξιµάδι _____________________________________________
Κάθισµα νηπίων πλήρες
Κάθισµα νηπίων πλήρες να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας του
ΕΛΟΤ 1176 διαστάσεων 40χ 22-24 εκατ. και ύψος 22-25 εκατ. εξωτερικά να είναι από πλαστικό υλικό
υψηλής απορροφητικότητας κρούσης και ο εσωτερικός σκελετός από χάλυβα ή άλλο πιστοποιηµένο υλικό.
Το κάθισµα να είναι αναρτηµένο σε γαλβανισµένες αλυσίδες µε προστατευτικό κάλυµµα από Nylon που δεν
χρειάζεται λίπανση. Οι γάντζοι στήριξης να είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα και η αλυσίδα να είναι γαλβανισµένη εν θερµό µε στενούς κρίκους 6 mm. ________
Κάθισµα παίδων πλήρες να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας του
ΕΛΟΤ 1176. Το κάθισµα ασφαλείας να έχει διαστάσεις διαστάσεις 50χ23 εκατ. Και πάχος 3-4εκατ. Το
εξωτερικό ελαστικό περίβληµα να έχει υψηλή απορροφητικότητα κρούσης και ο εσωτερικός σκελετός να είναι
από φύλλο χάλυβα µε νευρώσεις µε µεγάλη αντοχή στο βάρος. Το κάθισµα να είναι αναρτηµένο σε
γαλβανισµένες αλυσίδες µε προστατευτικό κάλυµµα από Nylon που δεν χρειάζεται λίπανση. Οι γάντζοι
στήριξης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και η αλυσίδα να
είναι γαλβανισµένη εν θερµό µε στενούς κρίκους 6 mm. ______________________________________
Καρόβιδες Μ6 χ 60 µε παξιµάδι _________________________________________________________
Καρόβιδες Μ8χ120 όλο σπείρωµα µε παξιµάδι _____________________________________________
Καρόβιδες Μ10χ 60 όλο σπείρωµα µε παξιµάδι _____________________________________________
Μηχανισµός στήριξης καθισµάτων (ράουλο) _______________________________________________
Ναυτικό κλειδί Inox 8 mm µε βίδα alen ____________________________________________________
Ξύλα πάγκων
∆ιαστάσεις ξύλου :180 χ 10 χ 4.
Τα ξύλα να είναι λειασµένα και στρογγυλεµένα και βαµµένα µε κατάλληλη βαφή ___________________
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Ξύλα πάγκων για παραδοσιακού τύπου παγκάκι
Τα ξύλα να είναι λειασµένα και στρογγυλεµένα και βαµµένα µε κατάλληλη βαφή ___________________
Ξύλα πάγκων
∆ιαστάσεις ξύλου :180 χ 10,5 χ 3,5.
Τα ξύλα να είναι λειασµένα και στρογγυλεµένα και βαµµένα µε κατάλληλη βαφή ___________________
Ξύλα πιτσ-παι διαστάσεων µήκος 3,60 µ , πλάτος 15 εκατ. & πάχους 4 εκατ. ______________________
Ξύλο καθίσµατος τραµπάλας A' ποιότητας διαστάσεων 40 χ20 χ5 ______________________________
Μεταλλικό πλαίσιο για ταµπλό µπασκέτα ολυµπιακού τύπου µε αντηρίδες . Ο σκελετός του µεταλλικού
πλαισίου κατασκευάζεται από κοιλοδοκό 50 χ 25 mm πάχους 2 mm . To εξωτερικό πλαίσιο του σκελετού
είναι διαστάσεων 1800 x 1050 mm και το εσωτερικό πλαίσιο να είναι διαστάσεων 590 χ 450 mm To
εξωτερικό και το εσωτερικό πλαίσιο να συνδέονται µεταξύ τους µε δύο κατακόρυφα δεσίµατα από
κοιλοδοκό 40 χ 20 mm και µε τη γλυσιέρα . Η γλυσιέρα να είναι από λαµαρίνα πάχους 4 mm,
στραντζαριστή σχήµατος Π . Στο µπροστινό µέρος να φέρει οπές για την στήριξη του στεφανιού και στο
πίσω µέρος να φέρει δύο οδηγούς από µασίφ σίδερο 14 χ 14 mm .
Οι αντηρίδες να είναι από σωλήνα %" έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την κατακορυφότητα του
πλαισίου . __________________________________________________________________________
Πλέξυ γκλας Ολυµπιακών προδ. Πάχους 12 χιλ. για ταµπλό µπασκέτας 120 χ 180 εκ χ 12 mm
Στεφάνι µπασκέτας µασίφ Φ.20 Ολυµπιακών προδιαγραφών __________________________________
Χειρολαβή τραµπάλας ________________________________________________________________

∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 28/02/2014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΘΟΥΡΙ∆ΟΥ ΗΣΑΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ∆/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αγων.
Πολυτεχνείου & Καραίσκάκη - ∆ραπετσώνα
- Τ.Κ. 18648 Πληροφορίες: Κουθουρίδου

Ησαία τηλ.2132004018 - fax 2132004023
Προµήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και
συντήρηση των παιδικών χαρών του ∆ήµου µας
Α.Μ: 4.2 /27-01-2014 Κ.Α: 35/ 6662.0004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 16.260,10 €
Φ.Π.Α : 3.739,90 €
ΑΠΑΙΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ : 20.000,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΙ∆ΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΑΡΘΡΟ 10Ο
ΑΡΘΡΟ 11Ο
ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΑΡΘΡΟ 13Ο
ΑΡΘΡΟ 14Ο
ΑΡΘΡΟ 15Ο
ΑΡΘΡΟ 16Ο
ΑΡΘΡΟ 17Ο
ΑΡΘΡΟ 18Ο
ΑΡΘΡΟ 19Ο
ΑΡΘΡΟ 20Ο

ΑΡΘΡΟ 21Ο

TIMH ANA
TEMAXIO

Αλυσίδα για κούνιες
Αύλακας 2,00µ κυµατοειδής
Αύλακας 2,50-3,00 µ κυµατοειδής
Βίδα εξάγωνη M.6 χ 20 µε παξιµάδι
Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ M.10 χ 120µε παξιµάδι
Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ M.10 χ 60µε παξιµάδι
Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ M.10 χ 40µε παξιµάδι
Κάθισµα νηπίων πλήρες
Κάθισµα παίδων πλήρες
Καρόβιδες Μ6 χ 60 µε παξιµάδι όλο σπείρωµα
Καρόβιδες Μ8χ120 όλο σπείρωµα µε παξιµάδι
Καρόβιδες Μ10χ60 όλο σπείρωµα µε παξιµάδι
Μηχανισµός στήριξης καθισµάτων (ράουλο)
Ναυτικό κλειδί Inox 8 mm µε βίδα alien
Ξύλα πάγκων 180 x 10x 4 εκ
Ξύλα πάγκων παραδοσιακού τύπου1,80x0,5 x 0,4 εκ.
Ξύλα πάγκων 180 x 10,5x 3,5 εκ
Ξύλα πιτσ-παι διαστάσεων µήκος 3,60 µ-πλάτος 15 εκατ.
&πάχους 4 εκατ.
Ξύλο καθίσµατος τραµπάλας
Μεταλλικό πλαίσιο για ταµπλό µπασκέτας ολυµπιακού
τύπου µε αντηρίδες . Ο σκελετός του µεταλλικού πλαισίου
κατασκευάζεται από κοιλοδοκό 50 χ 25 mm πάχους 2 mm .
To εξωτερικό πλαίσιο του σκελετού είναι διαστάσεων 1800
x 1050 mm και το εσωτερικό πλαίσιο να είναι διαστάσεων
590 χ 450 mm To εξωτερικό και το εσωτερικό πλαίσιο να
συνδέονται µεταξύ τους µε δύο κατακόρυφα δεσίµατα από
κοιλοδοκό 40 χ 20 mm και µε τη γλυσιέρα . Η γλυσιέρα να
είναι από λαµαρίνα πάχους 4 mm, στραντζαριστή
σχήµατος Π. Στο µπροστινό µέρος να φέρει οπές για την
στήριξη του στεφανιού και στο πίσω µέρος να φέρει δύο
οδηγούς από µασίφ σίδερο 14 χ 14 mm .
Οι αντηρίδες να είναι από σωλήνα %" έτσι ώστε να
εξασφαλίζουν την κατακορυφότητα του πλαισίου .

Πλέξυ γκλας Ολυµπιακών προδ. Πάχους 12 χιλ.
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8,00 €/ΚΙΛΟ
300,00 €
400,00 €
0,08 €
0,50 €
0,20 €
0,20 €
120,00 €
85,00 €
0,15 €
0,30 €
0,25 €
25,00 €
5,50 €
12,00 €
10,00 €
12,00 €
30,00 €/ΤΕΜ.
12,00 €
195,00€

220,00 €

ΑΡΘΡΟ 22Ο
ΑΡΘΡΟ 23Ο

Στεφάνι µπασκέτας
Χειρολαβή τραµπάλας πάχους 24 χιλ.

60,00€
20,00 €

∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 28/02/2014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΘΟΥΡΙ∆ΟΥ ΗΣΑΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ - ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
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ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αγων.
Πολυτεχνείου & Καραΐσκάκη -

µας.
K.A. 35/ 6662.0004
ΑΡ. ΜΕΛ. 4.2 /27-01-2014
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:16.260,10

∆ραπετσώνα Τ.Κ. 18648 Πληροφορίες:
Κουθουρίδου Ησαία Τηλ. 2132004018, fax

Φ.Π.Α. 23%

2132004023
Προµήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και
συντήρηση των παιδικών χαρών του ∆ήµου

3.739,90

ΑΠΑΙΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ : 20.000,00

ΠΡΟΥΠΟΛΙ D
ΙΟΣ
ΓΙΣΜ

ΕΙ∆ΟΣ
Αλυσίδα για κούνιες

ΠΟΣΟΤΗΣ
50

κιλών

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

8,00 €

400,00 €

Αύλακας 2,00µ κυµατοειδής

1

τεµ.

300,00 €

300,00 €

Αύλακας 2,50-3,00 µ κυµατοειδής

1

τεµ.

400,00 €

400,00 €

Βίδα εξάγωνη M.6 χ 20 µε παξιµάδι

65

τεµ.

0,08 €

5,20 €

Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ M.10 χ 120µε παξιµάδι

40

τεµ.

0,50 €

20,00 €

Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ M.10 χ 60µε παξιµάδι

50

τεµ.

0,20 €

10,00 €

Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ M.10 χ 40 µε παξιµάδι

50

τεµ.

0,20 €

10,00 €

Κάθισµα νηπίων πλήρες

45

τεµ.

120,00 €

5.400,00 €

Κάθισµα παίδων πλήρες

55

τεµ.

85,00 €

4.675,00 €

Καρόβιδες Μ6 χ 60 µε παξιµάδι όλο σπείρωµα

196

τεµ.

0,15 €

29,40 €

Καρόβιδες Μ8χ120 όλο σπείρωµα µε παξιµάδι

100

τεµ.

0,30 €

30,00 €

Καρόβιδες Μ10χ60 όλο σπείρωµα µε παξιµάδι

50

τεµ.

0,25 €

12,50 €

Μηχανισµός στήριξης καθισµάτων (ράουλο)

20

τεµ.

25,00 €

500,00 €

100

τεµ.

5,50 €

550,00 €

Ξύλα πάγκων 180 x 10 x 4

50

τεµ.

12,00 €

600,00 €

Ξύλα πάγκων παραδοσιακού τύπου

35

τεµ.

10,00 €

350,00 €

Ξύλα πάγκων 180 x 10,5 x 3,5

30

τεµ.

12,00 €

360,00 €

Ναυτικό κλειδί Inox 8 mm µε βίδα alen
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Ξύλα πιτσ-παι διαστάσεων µήκος 3,60 µ - πλάτος
15 εκατ. &πάχους 4 εκατ.
Ξύλο καθίσµατος τραµπάλας 40 χ 20 χ5

15 τεµ.

30,00 €

450,00 €

9

τεµ.

12,00 €

108,00 €

Μεταλλικό πλαίσιο για ταµπλό µπασκέτας
Ο.Τύπου µε αντηρίδες

2

τεµ.

195,00 €

390,00 €

Πλέξυ γκλας Ολυµπιακών προδ. Πάχους 12 χιλ.

5

τεµ.

220,00 €

1.100,00 €

Στεφάνι µπασκέτας

6

τεµ.

60,00 €

360,00 €

Χειρολαβή τραµπάλας

10 τεµ.

20,00 €

200,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Φ.Π.Α : 23%
ΑΠΑΙΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ :

16.260,10 €
3.739,82 €
19.999,92 €

∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 28/02/2014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΟΥΘΟΥΡΙ∆ΟΥ ΗΣΑΙΑ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
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