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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Αντιδήµαρχος Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια ασφαλτικών υλικών για την συντήρηση των οδών και
κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου για το έτος 2015.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.992,47 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 35.6662.0010 µε τίτλο
« Προµήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους 2015.
Άρθρο 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις :
 Την µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο.Τ. Α.) που κυρώθηκε µε το
Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
 Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα)Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006
«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
 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.
 Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 Το άρθρο 11 παρ.1 του Ν.4013/2011 σχετικά µε το Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
 Την ΚΥΑ Π1/2380/2012( ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
 Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.
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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 22 Μαΐου 2015, ηµέρα Παρασκευή 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 3o
(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.
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 & 213-2074702
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 περί εγγραφής για το
συγκεκριµένο επάγγελµα , 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.
Η Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής.
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
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-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.
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.
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 οι οποίοι θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει 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.
Ο ανάδοχος µετά την ανάδειξη του και πριν την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να
προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας σε ύψος 2% 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.
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ΑΡΘΡΟ 11ο
(Σύµβαση)
Στον µειοδότη προµηθευτή που έγινε η ανάθεση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση και υποχρεούται
εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ένα έτος από την υπογραφή της όµως , η σύµβαση θεωρείται
πλήρως εκτελεσθείσα εφ’ όσον ο προµηθευτής παραδώσει το σύνολο του συµβατικού αντικειµένου
πριν την συµπλήρωση του ανωτέρω οριζόµενου χρονικού διαστήµατος.
ΑΡΘΡΟ 12ο
(∆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.gr
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον προµηθευτή σύµφωνα µε την παρ. 46 του
Ν.3801/09
ΑΡΘΡΟ 13ο
(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.
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αγων. Πολυτεχνείου και Γ. Καραϊσκάκη
∆ραπετσώνα Τ.Κ. 18648
Πληρ. Κουθουρίδου Ησαΐα
Τηλ. 2132004018
Fax 2132004024

ΕΡΓΟ: Προµήθεια ασφαλτικών υλικών για
την
συντήρηση
των
οδών
και
κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου για το
έτος 2015.
Πίστωση: 15.000,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.189,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ+Φ.Π.Α.: 14.992,47€
Κ.Α.: 35.6662.0010
Αρ. Μελέτης: 2.0/02-04-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ασφαλτικών υλικών για την συντήρηση των οδών και
κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου για το έτος 2015.
Τα υλικά είναι για το συνεργείο επισκευής και συντηρήσεως ασφαλτικών οδοστρωµάτων του ∆ήµου
προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα για επισκευή και ανακατασκευή τµηµάτων οδοστρώµατος (γούβες,
ραγίσµατα κλπ) τα οποία παρουσιάζουν φθορές µε κίνδυνο της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων.
Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών θα γίνει καθαρισµός της επιφάνειας µε τους κανόνες της τέχνης,
δηλαδή κοπή σε τετραγωνική µορφή του κατεστραµµένου τµήµατος µέχρι του 3Α του υποστρώµατος, τοπική
συµπίεση και συµπλήρωµα µε 3Α έως την επιθυµητή στάθµη και ράντισµα µε ψυχρά άσφαλτο και
ασφαλτόµιγµα µέχρι την τελική στάθµη.
Οι τιµές του τιµολογίου είναι από το ελεύθερο εµπόριο.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών χωρίς τη µεταφορά των.
Η προµήθεια µπορεί να είναι µαζική ή τµηµατική χωρίς καµιά πρόσθετη επιβάρυνση.
Η υπηρεσία κρατά το δικαίωµα επιστροφής εφ’ όσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
για την προµήθεια των υλικών.
Η δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 12.189,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.
35.6662.0010 του σκέλους των εξόδων του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΟΥΘΟΥΡΙ∆ΟΥ
ΗΣΑΙΑ

ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αγων. Πολυτεχνείου και Γ. Καραϊσκάκη
∆ραπετσώνα Τ.Κ. 18648
Πληρ. Κουθουρίδου Ησαΐα
Τηλ. 2132004018
Fax 2132004024

ΕΡΓΟ: Προµήθεια ασφαλτικών υλικών για
την συντήρηση των οδών και
κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου
για το έτος 2015 .
Πίστωση: 15.000,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.189,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ+Φ.Π.Α.: 14.992,47€
Κ.Α.: 35.6662.0010
Αρ. Μελέτης: 2.0/02-04-2015

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο ∆ Ι ΑΓ Ρ ΑΦ Ε Σ

1. Ασφαλτόµιγµα Α 265, για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας που θα
κατασκευασθεί σε υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και την µορφή της επιφάνειας σύµφωνα
µε την Π.Τ.Π. Α-265. θα χρησιµοποιηθεί ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται, σε µόνιµες εγκαταστάσεις
µε ανάµειξη θερµών και ξηρών αδρανών χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης µετά θερµής
καθαρής ασφάλτου ως συνδετικό.
Η θερµοκρασία του µίγµατος στις θέσεις διάστρωσης για
0
0
ικανοποιητική συµπύκνωση, είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 130 -170 .
2. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη για την πλήρη κατασκευή επί ασφαλτικής στρώσης µε ασφαλτικό
διάλυµα τύπου ΚΕ5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης σύµφωνα µε την
Π.Τ.Π.ΑΣ-12, Α-201 και Α-203.
3. Έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα για την γρήγορη και µόνιµη αποκατάσταση µικρών φθορών του
οδοστρώµατος από άσφαλτο και σκυρόδεµα, ή επισκευή «καρότων» από δειγµατοληπτικούς και
ποιοτικούς ελέγχους του οδοστρώµατος. ∆εν χρειάζεται ανάδευση ή ανάµειξη µε άλλη συγκολλητική
ουσία, είναι ακίνδυνο στην χρήση του και µη τοξικό. Έχει ταχύτατη εφαρµογή χωρίς ειδικό εξοπλισµό,
είναι ανθεκτικό στις ακραίες θερµοκρασίες χιόνι, παγετό, βροχή ή καύσωνα, µε ελαστικότητας για
µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά την χρήση του, ώστε µετά την επισκευή του οδοστρώµατος να µην
παρουσιάζει ρωγµές λόγω θερµοκρασιακών συστολών – διαστολών και να µην αποκολλάται από τα
ελαστικά των αυτοκινήτων. Το υλικό είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύµατα οξέων και βάσεων και δεν
επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικά δοχεία των 25 κιλών
που αποθηκεύεται για χρονικό διάστηµα, από ένα έως και δύο έτη (CPV 44113620-7).

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΟΥΘΟΥΡΙ∆ΟΥ
ΗΣΑΙΑ

ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αγων. Πολυτεχνείου και Γ. Καραϊσκάκη
∆ραπετσώνα Τ.Κ. 18648
Πληρ. Κουθουρίδου Ησαΐα
Τηλ. 2132004018
Fax 2132004024

ΕΡΓΟ: Προµήθεια ασφαλτικών υλικών για
την συντήρηση των οδών και
κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου
για το έτος 2015.
Πίστωση: 15.000,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.189,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ+Φ.Π.Α.: 14.992,47€
Κ.Α.: 35.6662.0010
Αρ. Μελέτης: 2.0/02-04-2015

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α/Α
1
2
3

ΕΙ∆ΟΣ
Ασφαλτόµιγµα Α265
Ασφαλτικό συγκολλητικό υγρό
Έτοιµο Ψυχρό Ασφαλτόµιγµα

ΜΟΝ. MET.
Μ.Τ
1 ΧΛΓ
∆οχ. 25 ΧΛΓ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
120
59,00€
1200
2,80€
220
7,95€
ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ 23%
Αιτ. Πίστωση

ΣΥΝΟΛΟ
7.080,00€
3.360,00€
1.749,00€
12.189,00€
2.803,47€
14.992,47€

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΟΥΘΟΥΡΙ∆ΟΥ
ΗΣΑΙΑ

ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αγων. Πολυτεχνείου και Γ. Καραϊσκάκη
∆ραπετσώνα Τ.Κ. 18648
Πληρ. Κουθουρίδου Ησαΐα
Τηλ. 2132004018
Fax 2132004024

ΕΡΓΟ: Προµήθεια ασφαλτικών υλικών για
την συντήρηση των οδών και
κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου
για το έτος 2015
Πίστωση: 15.000,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.189,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ+Φ.Π.Α.: 14.992,47€
Κ.Α.: 35.6662.0010
Αρ. Μελέτης: 2.0/02-04-2015

Σ Υ Γ Γ Ρ ΑΦ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά προµήθεια ασφαλτικών υλικών για την συντήρηση των
οδών και κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου για το έτος 2015.
Τα υλικά θα παραληφθούν από τα συνεργεία του ∆ήµου παρουσία του προϊσταµένου του τµήµατος
µικροέργων, οι τιµές του προϋπολογισµού δεν περιέχουν την µεταφορά των υλικών.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις :
 Την µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)που κυρώθηκε µε το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/12-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
 Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα)Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006
«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
 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.
 Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και
άλλες διατάξεις».
 Το άρθρο 11 παρ.1 του Ν.4013/2011 σχετικά µε το Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
 Την ΚΥΑ Π1/2380/2012( ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
 Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.
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ΑΡΘΡΟ 3

Στον µειοδότη προµηθευτή που έγινε η ανάθεση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση και υποχρεούται εντός δέκα
(10) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι έτος από την υπογραφή της όµως, η σύµβαση θεωρείται πλήρως
εκτελεσθείσα εφ’ όσον ο προµηθευτής παραδώσει το σύνολο του συµβατικού αντικειµένου πριν την
συµπλήρωση του ανωτέρω οριζόµενου χρονικού διαστήµατος.
Με την υπογραφή της σύµβασης ο µειοδότης προσκοµίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης προµήθειας που
το ποσό της ορίζεται σε 2% της συµβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
ο

ΑΡΘΡΟ 4

Η προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της προµήθειας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1% επί της αξίας της
προµήθειας για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και ότι ορίζει ο ΕΚΠΟΤΑ.
Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά και κατόπιν συνεννοήσεως µε την υπηρεσία Μικροέργων.
ο

ΑΡΘΡΟ 5

Η αξία ειδών της προµήθειας θα πληρωθεί µετά από την παραλαβή της προµήθειας και µε την προσκόµιση
τιµολογίου.
Ο προµηθευτής υποχρεούται σε κάθε νόµιµη κράτηση που προβλέπει η ισχύουσα Νοµοθεσία.
Ο ∆ήµος επιβαρύνεται µε το ΦΠΑ που θα αποδίδεται στον προµηθευτή µε την πιστοποίηση του κάθε
τιµολογίου.
ο

ΑΡΘΡΟ 6

Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωµα να ακυρώσει την προµήθεια εάν τα
υλικά δεν είναι σύµφωνα µε τις προµήθειες που πρέπει.
Η τιµή της προσφοράς θα είναι σταθερή, και αµετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο
και σε καµία περίπτωση δεν αναθεωρείται.
ο

ΑΡΘΡΟ 7

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι:
- Η διακήρυξη της δηµοπρασίας
- Τεχνική έκθεση
- Τεχνικές προδιαγραφές
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός -τιµολόγιο
- Η συγγραφή υποχρεώσεων
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ΑΡΘΡΟ 8

∆ικαιολογητικά , πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο
επάγγελµα ή βεβαίωση της άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες
από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και 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.

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΟΥΘΟΥΡΙ∆ΟΥ
ΗΣΑΙΑ

ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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