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ΑΡ. ΜΕΛ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ψυκτικών υλικών- εργαλείων και τοπικών
κλιµατιστικών µονάδων για τις ανάγκες του έργου ‘’Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση
∆ηµοτικών κτιριακών υποδοµών ∆ήµου Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας στα πλαίσια
υλοποίησης του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας σε ∆ήµους
Η ενδεικτική δαπάνη της προµήθειας υπολογίζεται στο ποσό των 6.124,36 € µε το
ΦΠΑ 24% βαρύνει πιστώσεις εξόδων έτους 2016, τους Κ.Α.:15/7331.0045.
Η ανάδειξη του µειοδότη θα γίνει µε κριτήριο την οικονοµικότερη για το ∆ήµο
προσφορά στο σύνολο των ειδών τα οποία θα είναι σύµφωνα µε τις ακριβείς τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΝΙ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆ΗΜ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.
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Πληρ.: Πανίδου Βαρβάρα
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ΑΡ. ΜΕΛ:

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεμ

50

26,00 €

1.300,00 €

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Χηµικά καθαρισµού εξατµιστώνσυµπηκνωτών active clean bright

2

Χαλκοσωλήνας 1/4

Μέτρα

20

2,80 €

56,00 €

3

Χαλκοσωλήνας 3/8

Μέτρα

20

3,00 €

60,00 €

4

Χαλκοσωλήνας 1/2

Μέτρα

20

4,20 €

84,00 €

5

SUVA R422 (φρεον)

κιλά

20

16,00 €

320,00 €

6

SUVA R410 (φρεον)

κιλά

20

6,60 €

132,00 €

7

SUVA R407 (φρεον)

κιλά

20

6,60 €

132,00 €

8

Φιάλη επαναπληρούµενη 12,3lt

τεμ

6

32,50 €

195,00 €

Αναβατόριο τηλεσκοπικό µε συνδυασµό
ηλεκτρικού µοτέρ 220V και χειροκίνητης
µανιβέλας

τεμ

1

1.160,00 €

1.160,00 €

10

∆ραπανοκατσάβιδο (τύπου Dewalt)

τεμ

1

300,00 €

300,00 €

11

Εργαλειοθήκη πάνινη (τύπου facom)

τεμ

1

123,00 €

123,00 €

Εργαλειοθήκη (τύπου facom)

τεμ

1

85,00 €

85,00 €

9

12

2
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13

Εργαλειοθήκη (τύπου facom) διαστάσεων
460x150x350mm

τεμ

1

62,00 €

62,00 €

14

Κλιµατιστικό 18000 BTU

τεμ

1

750,00 €

750,00 €

15

Επαγγελµατική σκάλα διπλή µε 7 σκαλιά

τεμ

1

180,00 €

180,00 €

ΣΥΝΟΛΟ:

4.939,00 €

Φ.Π.Α.24 %

1.185,36 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:

6.124,36 €

Οι τιµές αυτές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα αγοράς σε αντίστοιχα είδη.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΝΙ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆ΗΜ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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Πληρ.: Πανίδου Βαρβάρα
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ΑΡ. ΜΕΛ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

Περιγραφή είδους

Χηµικά καθαρισµού εξατµιστών- συµπηκνωτών active clean bright :Σκοπός του χηµικού
1

2
3
4

καθαρισµού είναι η αφαίρεση επικαθίσεων όπως αλάτων, λεβητολίθου, σκουριάς, υπολειµµάτων
πετρελαιοειδών, γράσων, ελαίων κτλ.
Χαλκοσωλήνας ¼ βαρέως τύπου και εύκαµπτη
Χαλκοσωλήνας 3/8 βαρέως τύπου και εύκαµπτη
Χαλκοσωλήνας ½ βαρέως τύπου και εύκαµπτη

5

SUVA R422 (φρεον) είναι ένα µείγµα κατάλληλο σε εγκαταστάσεις ψύξης και κλιµατισµού χαµηλής και
µέσης θερµοκρασίας.

6

SUVA R410 (φρεον) είναι ένα µείγµα κατάλληλο σε εγκαταστάσεις ψύξης και κλιµατισµού χαµηλής και
µέσης θερµοκρασίας.

7

SUVA R407 (φρεον) είναι ένα µείγµα κατάλληλο σε εγκαταστάσεις ψύξης και κλιµατισµού χαµηλής και
µέσης θερµοκρασίας.

8

Φιάλη επαναπληρούµενη 12,3lt χαλύβδινη µε βάνα επίσκεψης

9

Αναβατόριο τηλεσκοπικό µε συνδυασµό ηλεκτρικού µοτέρ 220V και χειροκίνητης µανιβέλας
voltage 220V(4A)/50Hz, δυνατότητα ανύψωσης 4,9m, δυνατότητα ανύψωσης 130kg-4m/90kg-4.9m,
Βάρος 38kg, διαστάσεις πλατφόρµας 750mm x 430mm, θερµοκρασία λειτουργίας -45 oC/+45oC ,
διαστάσεις κλειστό 1,5mx1.4m

10

∆ραπανοκατσάβιδο (τύπου Dewalt) : τάση 18V, χωρητικότητα µπαταρίας 2.0Ah, υποδοχή

4
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∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
¼’’(6.35mm), αποδιδόµενη ίσχυς 250watts, ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800στρ/λεπτό, κρούσεις ανά λεπτό
3200, µέγιστη ροπη 155Nm, µεγ. διάµετρο κοχλία Μ12, βάρος 1,6 κιλά, µήκος 141χιλ, ύψος
236χιλ.,hand/arm vibration-impact 15.5m/s2 , πίεση ήχου 90 dB(A),

11

12

13

14

15

Εργαλειοθήκη πάνινη (τύπου facom) εξαιρετικά ανθεκτικό ύφασµα 1200x1200deniers µέγιστη
φόρτωση 18kg, εξωτερικές διαστάσεις Μ550xΠ360Xυ440mm
Εργαλειοθήκη (τύπου facom) Ύφασµα υψηλής πυκνότητας 1200 x 1200 deniers.
Σταθερός, αδιάβροχος πάτος, µεταλλική λαβή µε δερµάτινη επένδυση, Ιµάντας ώµου µε αφρώδες
µαξιλαράκι, Κάλυµµα που τακτοποιείται σε θήκη, Ελαστικοί ιµάντες συγκράτησης εργαλείων
Ειδική θήκη για κατσαβίδια, ρυθµιζόµενη θήκη για σιδηροπρίονο µε ιµάντα Velcro, εύκολη πρόσβαση
στο εσωτερικό , πολλές πλευρικές θήκες, χωρητικότητα 47 λίτρων, διαστάσεις 49x22x35mm
Βάρος: 2,8 kg
Εργαλειοθήκη τύπου facom διαστάσεων 460x150x350mm εξαιρετικά ανθεκτικό ύφασµα
Κλιµατιστικό 18000 BTU :Με συµπιεστή περιστροφικού τύπου για µεγαλύτερη οικονοµία και χαµηλό
επίπεδο θορύβου
Απόδοση : 17450 (6150-20200)BTU (ψύξη) / 17800 (6150-20850)BTU (θέρµανση)
Κατανάλωση: 1600 (420-2100)W (ψύξη) / 1400 (410-2150)W (θέρµανση)
Συντελεστής ισχύος ψύξης (SEER) : 6,10
Ενεργειακή κλάση : A++
Συντελεστής ισχύος θέρµανσης (SCOP) : 4.0 (A+)
Ψυκτικό υγρό : R410a
Θόρυβος : 42-46dB (εσωτερική) - 55dB (εξωτερική)
∆ιαστάσεις 90x21,5x29,2 εκ. (εσωτερική) - 85x29,5x60,5 εκ. (εξωτερική)
Λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης
Λειτουργία ιονισµού
Φίλτρο Cold Catalyst
Φίλτρο Silver Ion
Λειτουργία αυτόµατης απόψυξης
Με γαλβανισµένη εξωτερική µονάδα για προστασία από την σκουριά
Αφύγρανση: 1,86 λίτρα ανά ώρα
Ανακύκλωση αέρα: 850 κυβικά µέτρα ανά ώρα
Επαγγελµατική σκάλα διπλή µε 7 σκαλιά: σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη διπλή µετατρεπόµενη σε µονή
και διπλή σκαλοπάτια 2x7, µε ειδικά αντιολισθητικά πέλµατα και ιµάντες

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΝΙ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆ΗΜ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.
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Ψυκτικών υλικών – εργαλείων & A/C

Πληρ.: Πανίδου Βαρβάρα
e-mail: vpanidou@keratsini.gr
ΑΡ. ΜΕΛ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Η µελέτη αυτή αφορά προµήθεια ψυκτικών υλικών- εργαλείων & A/C για τα ∆ηµοτικά κτίρια
σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση
σύµφωνα µε τις διατάξεις:
• Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
•

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

•

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

•

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται
στη µελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη προσφορά στο
σύνολο των ειδών τα οποία θα είναι σύµφωνα µε τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης.
Προσφορά που θα δίνεται για µέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συµβατικά στοιχεία

Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι:
-Η τεχνική έκθεση
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
-Τεχνικές προδιαγραφές
-Η Συγγραφή των υποχρεώσεων

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

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 πραγµατοποίηση και της
τελευταίας παράδοσης των προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε ότι προβλέπεται
στην παρούσα µελέτη.
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 προϋπολογισµού 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

ΑΡΘΡΟ 6ο
Σύµβαση

Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση, η
σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει
µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
Κατά την πορεία υλοποίησης της σύµβασης ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να
υποκαταστήσει τις ποσότητες των ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν,
εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συµβατικού τµήµατος.
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.
Επιτρέπεται αυξοµείωση ποσοτήτων αρκεί να µην υπερβαίνει το ποσό της συναφθείσας
σύµβασης.

7
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ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών

Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από
την υπογραφή του συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το
στάδιο παραλαβής ή χρησιµοποίησής τους.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ποιότητα προϊόντων

Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωµα να ακυρώσει την
προµήθεια εάν τα προµηθευόµενα είδη δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
πρέπει.

ΑΡΘΡΟ 9ο
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 ειδών.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Εκχώρηση
Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας

ΑΡΘΡΟ 11ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας θα επιλυθούν
µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας στα ∆ικαστήρια Πειραιά.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΝΙ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆ΗΜ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

9

