ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΤΛΙΚΩΝ &
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΙΔΙΚΕ ΧΑΡΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑ
Α.Μ 18.0/18-05-2016
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :7.000,00 ΕΤΡΩ ΤΜΠ. ΦΠΑ 23%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Δι. Βεληδέινπ 200 – Κεξαηζίλη
Σ.Κ. 18756

KA.35.6265.0002 «Πξνκήζεηα εηδψλ θαη
πιηθψλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ
παηδηθψλ ραξψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ ηνπ
Γήκνπ καο » Πίζησζε:5.000,00 επξψ
KA.35.6662.0016 «Πξνκήζεηα
εμαξηεκάησλ νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ
ηνπ Γήκνπ καο» Πίζησζε :2.000,00 επξψ

Πιεξνθνξίεο: Κνπζνπξίδνπ Ηζαΐα
ηει.2132074809
fax 2104633375
ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ
νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ θαη δηαθφξσλ πιηθψλ ζπληήξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα
αληηθαηαζηαζνχλ ηα αληίζηνηρα θζαξκέλα ή θαηεζηξακκέλα ζηηο παηδηθέο ραξέο ζηα πιαίζηα
αλαβάζκηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ καο. Σα φξγαλα ησλ
παηδηθψλ ραξψλ παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζεη θζνξέο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
έλεθα βαλδαιηζκψλ ή θζνξψλ ή έλεθα ρξήζεο θαη ην ζεκαληηθφηεξν φισλ, φηη είλαη παιαηά
θαη ρσξίο πηζηνπνίεζε. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαία θαη επηηαθηηθή ε επηζθεπή θαη
ζπληήξεζή ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηελ αζθαιή παξακνλή
ησλ παηδηψλ.
Ο Γήκνο καο δηαζέηεη παηδηθέο ραξέο ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 21.000 η.κ.. Χζηφζν, ζε
απηνςία απφ ηελ Τπεξεζία καο δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ππάξρεη
πιεκκειήο ηήξεζε ησλ βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθψλ θαη ησλ
εμαξηεκάησλ απηψλ θαη πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο καο λα πξνβεί ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ
πξνδηαγξαθψλ απηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ζπληάζζεη ηελ
παξνχζα κειέηε. Χο εθ ηνχηνπ ν Γήκνο καο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη άκεζα ζηελ επηζθεπή
θαη βειηίσζε 22 παηδηθψλ ραξψλ, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ζα πξνκεζεπηεί πιηθά θαη
εμαξηήκαηα νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ πξνθεηκέλνπ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα ηα
αληηθαηαζηήζνπλ ή λα ηα επηζθεπάζνπλ.
1. Αγ. Μελά (Γθηψλαο θαη Τςειάληνπ)
2. Αγ. Αλησλίνπ (Οηλφεο- Γαιηιαίνπ θαη Πφληνπ)
3. Ακαδφλσλ (Σξηπφιεσο θαη Κεληαχξνπ)
4. Κεθαιιελίαο (Σζαθάισθ θαη Γαξδαλειίσλ)
5. Πι. Βιαρέξλαο (Παλαγία Βιαρεξλψλ)
6. Κσλζηαληηλνππφιεσο (ειεπίηζαξη)
7. Λακίαο θαη Φαξκαθίδνπ (ειεπίηζαξη)
8. Λήκλνπ θαη Σξηψλ Ιεξαξρψλ (ρνιεία ειεπίηζαξη)
9. Αθηή Ισλίαο- Νεχησλνο θαη π. Μήιηνπ (Φξνχξην)
10. Πιαζηήξα θαη Αζ. Μηανχιε (πίζσ απφ ηελ Αλάζηαζε)
εο
11. 25 Μαξηίνπ θαη Αβέξσθ (Αλάζηαζε)
εο
ν
12. 25 Μαξηίνπ θαη Αλδξηαλνχ (11 Γεκ. ρνι.)
ν
13. Υαιθεδφλνο (Σξαπεδνχληνο, Υηιήο, 8 Γεκ. ρνι.)
ν
14. Βνζπφξνπ θαη Μπθελψλ (13-21 Γεκ.ρνι.)
15. Κσζηή Παιακά θαη Μ. Αιεμάλδξνπ (Δπγέλεηα)
16. Βπδαληίνπ θαη Καξανιή – Γεκεηξίνπ (Αγ. Γεψξγηνο)
17. Αθηή Ισλίαο θαη βφινπ (Φαξφζθαια)
18. Καλάξε θαη Δζλ. Αληίζηαζεο (Γέθπξα)
19. Καδαληδάθε θαη Δι. Βεληδέινπ
20. Μηζαειίδε θαη Αγ. Παληειεήκνλνο (10φξνθε)
21. Σζηλέθε θαη Αλδξ. Μηανχιε (Σακπάθηθν)
22. Kππξίσλ Αγσληζηψλ θαη πάξηεο

Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη, θαζίζκαηα λεπίσλ κε αιπζίδεο, θαζίζκαηα παίδσλ κε
αιπζίδεο, θαζίζκαηα λεπίσλ ρσξίο αιπζίδεο. θαζίζκαηα παίδσλ ρσξίο αιπζίδεο, ιάζηηρα
απφζβεζεο μχιηλεο ηξακπάιαο θ.ιπ πιηθά ζχλδεζεο. Η ππεξεζία θξαηά ην δηθαίσκα
επηζηξνθήο εάλ θαηά ηελ κεηαθνξά ππάξμεη πξφβιεκα θζνξάο ζηα παξαιακβαλφκελα πιηθά
ή εάλ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ηα δε αληαιιαθηηθά λα
ελαξκνλίδνληαη ζηα ππάξρνληα φξγαλα.
Η πξνκήζεηα κπνξεί λα είλαη καδηθή ή ηκεκαηηθή ρσξίο θακηά πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ην
Γήκν. Σα είδε θαη ηα πιηθά λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο πεξί νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ Ο.Σ.Α. πνπ έρεη
νξίζεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 28492/11-05-2009 Τπνπξγηθή Απφθαζε
(ΦΔΚ Β 931/18-05-2009), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 27394/11-07-2014
(ΦΔΚ 2029Β’/25-07-2014) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, αλαιπηηθή δηαδηθαζία
πηζηνπνίεζεο κε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ππ.’ αξηζκ. 44/07.08.2014 εγθπθιίνπ, άζθεζε
αξκνδηνηήησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ν. 3463/2006. Καζψο θαη ηα επξσπατθά πξφηππα
αζθαιείαο θαη πηζηνπνίεζεο ΔΝ 71 θαη ΔΝ 1176. χζηεκα πνηφηεηαο ISO9001:2008.
χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO14001:2004.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά ησλ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
παξνπζία ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο.
Η ζπλνιηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.691,22 € ρσξίο ην ΦΠΑ, νη δε
ηηκέο κνλάδνο είλαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην.
Η πξνκήζεηα βαξχλεη σο πξνο ηνλ Κ.Α : 35.6265.0002 ην πνζφ ησλ 4.064,92 €, σο
πξνο ηνλ Κ.Α 35.6662.0016 ην πνζφ ησλ 1.626,30 € , πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, ηνπ
Γεκνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
Σν ηηκνιφγην κειέηεο ζπληάρζεθε κε ηηκέο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην.

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Ο Γ/ΝΣΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΚΟΤΘΟΤΡΙΓΟΤ ΗΑΙΑ

ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Δι. Βεληδέινπ 200 – Κεξαηζίλη
Σ.Κ. 18756

KA.35.6265.0002 «Πξνκήζεηα εηδψλ θαη
πιηθψλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ
παηδηθψλ ραξψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ ηνπ
Γήκνπ καο » Πίζησζε:5.000,00 επξψ
KA.35.6662.0016 «Πξνκήζεηα
εμαξηεκάησλ νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ
ηνπ Γήκνπ καο» Πίζησζε :2.000,00 επξψ

Πιεξνθνξίεο: Κνπζνπξίδνπ Ηζαΐα
ηει.2132074809
fax 2104633375
TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΕΙΔΟ
Κάθιζμα κούνιαρ νηπίων από καοςηζούκ με αλςζίδερ
Σα θαζίζκαηα λα είλαη κεγάιεο αληνρήο, λα πιεξνχλ ηηο δηεζλήο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο
αληίζηνηρεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΔΝ 1176 -1-2. Να απνηεινχληαη απφ ειαζηηθφ πιηθφ κε
πςειή απνξξνθεηηθφηεηα θξνχζεο, κε πιεπξηθά ηνηρψκαηα (θισβφο) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
λεπίσλ, κε εζσηεξηθφ ζθειεηφ απφ πξνθίι αινπκηλίνπ ε αληίζηνηρνπ πιηθφ γηα λα
εμαζθαιηζηεί ε αληνρή ζην βάξνο, αλαξηεκέλε ζε γαιβαληζκέλεο αιπζίδεο DIN 766 πάρνπο
6mm. Οη αιπζίδεο λα έρνπλ χςνο 1,80 κ. λα ζπλαξκνινγνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ην
θάζηζκα ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφ δαρηπιίδη κε εζσηεξηθφ δηάθελν κηθξφηεξν απφ 8 ρηι., νη
αιπζίδεο λα θξεκηνχληαη απφ ηα θνπδηλέηα κε ηαρπζπλδέζκνπο Φ6 κε εζσηεξηθφ δηάθελν
κηθξφηεξν απφ 8 ρηι. γηα ηελ απνηξνπή παγίδεπζεο δαρηχινπ. ην θάησ κέξνο ηνπ
θαζίζκαηνο ηέζζεξα γθξφβεξ αζθαιείαο λα απνηξέπνπλ ηνλ θίλδπλν ραιάξσζεο ηνπ
ζπλδέζκνπ πνπ ελψλεη ην θάζηζκα κε ηηο αιπζίδεο.
Γενικά ηεσνικά σαπακηηπιζηικά:
Σα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) θαζψο θαη ν ίδηνο ν εμνπιηζκφο λα είλαη απφ
ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν ή βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ
νδεγία ΔΝ1176-2008. Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη πδξνδηαιπηά κε ηνμηθά θαη
κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όια ηα κεηαιιηθά
εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη απφ ράιπβα St-37
Όιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά
άθξα φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ νδεγία ΔΝ1176-2008.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 : 2008
Κάθιζμα κούνιαρ παίδων από καοςηζούκ με αλςζίδερ
Σα θαζίζκαηα λα είλαη κεγάιεο αληνρήο, λα πιεξνχλ ηηο δηεζλήο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο
αληίζηνηρεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΔΝ 1176 -1-2. Να απνηεινχληαη απφ ειαζηηθφ πιηθφ κε
πςειή απνξξνθεηηθφηεηα θξνχζεο, κε εζσηεξηθφ ζθειεηφ απφ πξνθίι αινπκηλίνπ ε
αληίζηνηρνπ πιηθφ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αληνρή ζην βάξνο, αλαξηεκέλε ζε γαιβαληζκέλεο
αιπζίδεο DIN 766 πάρνπο 6mm. Οη αιπζίδεο λα έρνπλ χςνο 1,80 κ. λα ζπλαξκνινγνχληαη
κεηαμχ ηνπο θαη κε ην θάζηζκα ρξεζηκνπνηψληαο ηαρπζπλδέζκνπο Φ6 κε εζσηεξηθφ δηάθελν
κηθξφηεξν απφ 8 ρηι. γηα ηελ απνηξνπή παγίδεπζεο δαρηχινπ. ην θάησ κέξνο ηνπ
θαζίζκαηνο ηέζζεξα γθξφβεξ αζθαιείαο λα απνηξέπνπλ ηνλ θίλδπλν ραιάξσζεο ηνπ
ζπλδέζκνπ πνπ ελψλεη ην θάζηζκα κε ηηο αιπζίδεο.
Γενικά ηεσνικά σαπακηηπιζηικά:
Σα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) θαζψο θαη ν ίδηνο ν εμνπιηζκφο λα είλαη απφ
ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν ή βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ
νδεγία ΔΝ1176-2008. Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη πδξνδηαιπηά κε ηνμηθά θαη
κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όια ηα κεηαιιηθά
εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη απφ ράιπβα St-37
Όιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά
άθξα φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ νδεγία ΔΝ1176-2008.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 : 2008

Κάθιζμα κούνιαρ νηπίων από καοςηζούκ σωπίρ αλςζίδερ με μάπερ
Σα θαζίζκαηα λα είλαη κεγάιεο αληνρήο, λα πιεξνχλ ηηο δηεζλήο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο
αληίζηνηρεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΔΝ 1176 -1-2. Απφ ειαζηηθφ πιηθφ κε πςειή
απνξξνθεηηθφηεηα θξνχζεο, κε πιεπξηθά ηνηρψκαηα (θισβφο) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
λεπίσλ, κε εζσηεξηθφ ζθειεηφ απφ πξνθίι αινπκηλίνπ ε αληίζηνηρνπ πιηθφ γηα λα
εμαζθαιηζηεί ε αληνρή ζην βάξνο. ην θάησ κέξνο ηνπ θαζίζκαηνο ηέζζεξα γθξφβεξ
αζθαιείαο λα απνηξέπνπλ ηνλ θίλδπλν ραιάξσζεο ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ ελψλεη ην θάζηζκα
κε ηηο αιπζίδεο.
Γενικά ηεσνικά σαπακηηπιζηικά:
Σα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) θαζψο θαη ν ίδηνο ν εμνπιηζκφο λα είλαη απφ
ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν ή βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ
νδεγία ΔΝ1176-2008. Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη πδξνδηαιπηά κε ηνμηθά θαη
κε αλαθιέμηκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όια ηα κεηαιιηθά
εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη απφ ράιπβα St-37
Όιεο νη εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά
άθξα φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ νδεγία ΔΝ1176-2008.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 : 2008

Αντικραδαςμικό λάςτιχο τραμπάλασ
Δηδηθφ ειαζηηθφ αληηθξαδαζκηθφ πνχ ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηα θαζίζκαηα ηεο ηξακπάιαο
δηαζηάζεσλ 550Υ90Υ20 mm, λα θέξεη εηδηθή ζχλζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ κε αληνρή ζην
ζρίζηκν 12kg/cm θαη επηκήθπλζε ζξαχζεσο ζηα 200%, γηα λα απνζβέλεη ηελ θξνχζε ηνπ
νξγάλνπ κε ην έδαθνο ψζηε λα απνθεχγνληαη αηπρήκαηα θαη λα αληέρνπλ ζην ρξφλν κε
ζπλερήο θαηαπνλήζεηο. Σα ειαζηηθά λα ζπλδένληαη ζηελ μχιηλε ηξακπάια κέζσ γσληάο 30Υ3
ελλέα εθαηνζηψλ θαη κε θαζνλφβηδεο Μ8Υ40 θαη ην ιάζηηρν καδί κε ηηο γσλίεο λα ζπλδέεηε
ζηελ ηξακπάια κε θαζνλφβηδεο Μ8Υ110.
ύζηημα διασείπιζηρ ποιόηηηαρ EΛOT ΕΝ ISO 9001:2008, ζύζηημα πεπιβαλλονηικήρ
διασείπιζηρ EΛOT ΕΝ ISO 14001:2008

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Ο Γ/ΝΣΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΚΟΤΘΟΤΡΙΓΟΤ ΗΑΙΑ

ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Δι. Βεληδέινπ 200 – Κεξαηζίλη
Σ.Κ. 18756

KA.35.6265.0002 «Πξνκήζεηα εηδψλ θαη
πιηθψλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ
παηδηθψλ ραξψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ ηνπ
Γήκνπ καο » Πίζησζε:5.000,00 επξψ
KA.35.6662.0016 «Πξνκήζεηα
εμαξηεκάησλ νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ
ηνπ Γήκνπ καο» Πίζησζε :2.000,00 επξψ

Πιεξνθνξίεο: Κνπζνπξίδνπ Ηζαΐα
ηει.2132074809
fax 2104633375

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ -ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
C.P.V. 37535200-9

Α/Α

Είδορ

1

Κάζηζκα λεπίσλ απφ θανπηζνχθ κε
αιπζίδεο
Κάζηζκα παίδσλ απφ θανπηζνχθ κε
αιπζίδεο
Κάζηζκα λεπίσλ απφ θανπηζνχθ
ρσξίο αιπζίδεο κε κάπεο
Λάζηηρν
απφζβεζεο
μχιηλεο
ηξακπάιαο κε εμαξηήκαηα ζηήξημεο
πάρνπο 2 εθ.

2
3
4

Μονάδα
μέηπηζηρ
ηεκάρην

Ποζόηηηα

Σιμή

ύνολο

16

114,37

1.829,92

ηεκάρην

10

52,50

525,00

ηεκάρην

20

85,50

1.710,00

ηεκάρην

78

20,85

1.626,30

Πποϋπολογιζμόρ: 5.691,22 €
Φ.Π.Α 23%: 1.308,78 €
Αιη. Πίζηωζη: 7.000,00 €

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΚΟΤΘΟΤΡΙΓΟΤ ΗΑΙΑ

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Ο Γ/ΝΣΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Δι. Βεληδέινπ 200 – Κεξαηζίλη
Σ.Κ. 18756

KA.35.6265.0002 «Πξνκήζεηα εηδψλ θαη
πιηθψλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ
παηδηθψλ ραξψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ ηνπ
Γήκνπ καο » Πίζησζε:5.000,00 επξψ
KA.35.6662.0016 «Πξνκήζεηα
εμαξηεκάησλ νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ
ηνπ Γήκνπ καο» Πίζησζε :2.000,00 επξψ

Πιεξνθνξίεο: Κνπζνπξίδνπ Ηζαΐα
ηει.2132074809
fax 2104633375

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα
εθηειεζηεί ε πξνκήζεηα εηδψλ, πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ
πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα αληίζηνηρα θζαξκέλα ή θαηεζηξακκέλα ζηηο παηδηθέο
ραξέο ηνπ Γήκνπ καο.
Άπθπο 1ο
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ Δληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ ΟΣΑ (ΦΔΚ 185 ΣΒ’/93) Απφθαζε 11389/93 πνπ
θπξψζεθε κε ην Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ Α’ 19) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ».
β) Σελ ππ’ αξηζ. 27319/18-7-2002 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο – Αλάπηπμεο (ΦΔΚ Β’ 945) «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.
3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2503/97».
γ) Σν άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/2006 (Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα)
δ) Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4281/2014
Άπθπο 2

ο

ςμβαηικά ζηοισεία
Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ, (κε ηε ζεηξά ηζρχνο ηνπο)
είλαη :
- Σερληθή έθζεζε
- Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
- Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηηκνιφγην
- Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
- Έληππν πξνζθνξάο

Άπθπο 3

ο

Σπόπορ εκηέλεζηρ
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ησλ
εηδψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ε άκεζε
παξάδνζή ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αμηνινγνχληαη ηζφηηκα, ν αλάδνρνο ζα επηιεγεί κε
θξηηήξην ηελ πην άκεζε παξάδνζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο.

Άπθπο 4

ο

Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ:
1.Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δκπνξηθνχ ή Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Βηνηερληθνχ ή ηεο
επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο πεξί εγγξαθήο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε
άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ (6) έμη κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη:
α. Γελ εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 4, παξ 3 Ν. 2286/95 δειαδή δελ ηνπο έρεη
επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ ΟΣΑ θαη
φηη αζθνχλ λφκηκα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη
β. Όηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη
πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
3. Κάζε πξντφλ λα ζπλνδεχεηαη κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ.
Άπθπο 5

ο

Τπογπαθή ζύμβαζηρ
Ο πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Δθ' φζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ πέληε (5) εκεξψλ πνπ
αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη απφ
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα δνζεί ζηνλ πξνκεζεπηή, κεηά απφ γξαπηφ
αίηεκά ηνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, εάλ πξνθχςνπλ θαζπζηεξήζεηο πνπ
δελ νθείινληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή.
Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ
ζχκβαζε θεξχζζεηαη ΔΚΠΣΧΣΟ.
Άπθπο 6

ο

Υπόνορ και ηόπορ παπάδοζηρ
Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο ιφγσ ηνπ επείγνληνο απηήο ζα γίλεη ην αξγφηεξν
εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φπνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο θαη
θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ
πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ηεο πξνκήζεηαο, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο
λσξίηεξα.
Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ηνπ κεηνδφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά ή εθάπαμ ζε
ζπλεξγαζία πάληα κε ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ.

Άπθπο 7

ο

Παπαλαβή ςλικών – Πληπωμή
Η παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ έρεη
ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Η παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ νξηζκέλν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν.
Η πιεξσκή ζα γίλεη εληφο ησλ νξίσλ πνχ πξνβιέπεη ν λφκνο κεηά ηελ έθδνζε ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Άπθπο 8

ο

Ποινικέρ πήηπερ - έκπηωζη αναδόσος
Δθ’ φζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο
πξνκήζεηαο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚΠΟΣΑ.
Άπθπο 9

ο

Εγγύηζη- Υπόνορ εγγύηζηρ
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο πξνζθνκίδεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο πξνκήζεηαο πνπ ην πνζφ ηεο νξίδεηαη ζε 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
πξνζθνξάο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.
Ο ρξφλνο εγγχεζεο, ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη πιηθψλ, νξίδεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ζηα δχν
ρξφληα.
Καηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά ηεο πξνκήζεηαο παξνπζηάζνπλ
ειαηηψκαηα ή αδηθαηνιφγεηεο θζνξέο, αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζε
πεξίπησζε άξλεζεο ή θαζπζηέξεζεο απφ ηνλ αλάδνρν αληηθαζίζηαληαη απφ ηελ Τπεξεζία
θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή θαηαινγίδνληαη ζηνλ αλάδνρν.
ο

Άπθπο 10

Αναθεώπηζη ηιμών
Οη ηηκέο πξν Φ.Π.Α. δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία,
αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.
Η Τπεξεζία δχλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη πιηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ρσξίο
λα κεηαβιεζεί ν πξνυπνινγηζκφο. Δπίζεο ε Τπεξεζία δχλαηαη λα απμνκεηψζεη πνζφηεηεο
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν πξνυπνινγηζκφο.
ο

Άπθπο 11

Κπαηήζειρ – Φόποι – Σέλη
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο πιεξσκήο.
Ο ΦΠΑ φπσο ηζρχεη βαξχλεη ηνλ Γήκν.

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Ο Γ/ΝΣΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΚΟΤΘΟΤΡΙΓΟΤ ΗΑΙΑ

.
ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Δι. Βεληδέινπ 200 – Κεξαηζίλη
Σ.Κ. 18756

KA.35.6265.0002 «Πξνκήζεηα εηδψλ θαη
πιηθψλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ
παηδηθψλ ραξψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ ηνπ
Γήκνπ καο » Πίζησζε:5.000,00 επξψ
KA.35.6662.0016 «Πξνκήζεηα
εμαξηεκάησλ νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ
ηνπ Γήκνπ καο» Πίζησζε :2.000,00 επξψ

Πιεξνθνξίεο: Κνπζνπξίδνπ Ηζαΐα
ηει.2132074809
fax 2104633375

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

Είδορ

1

Κάζηζκα λεπίσλ απφ θανπηζνχθ κε
αιπζίδεο
Κάζηζκα παίδσλ απφ θανπηζνχθ κε
αιπζίδεο
Κάζηζκα λεπίσλ απφ θανπηζνχθ
ρσξίο αιπζίδεο κε κάπεο
Λάζηηρν
απφζβεζεο
μχιηλεο
ηξακπάιαο κε εμαξηήκαηα ζηήξημεο
πάρνπο 2 εθ.

2
3
4

Μονάδα
μέηπηζηρ
ηεκάρην

Ποζόηηηα

Σιμή

16

ηεκάρην

10

ηεκάρην

20

ηεκάρην

78
Πποϋπολογιζμόρ:
Φ.Π.Α 23%:
Αιη. Πίζηωζη

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ

ύνολο

€
€
€

