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∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Ψυκτικών υλικών – εργαλείων & A/C

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ψυκτικών υλικών- εργαλείων και τοπικών
κλιµατιστικών µονάδων για ττις ανάγκες του έργου ‘’Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση
Σχολικών µονάδων ∆ήµου Κερατσινίου
Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας στα πλαίσια υλοποίησης του
προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας σε ∆ήµους
Η ενδεικτική δαπάνη της προµήθειας υπολογίζεται στο ποσό των 6.329,15 € µε το
ΦΠΑ βαρύνει πιστώσεις εξόδων έτους 201
2016, τους Κ.Α.:15/7331.0046.
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.

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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∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΜΕΛΕΤΩΝ
Αγ. Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη Τ.Κ. 1
187 56
Τηλ.:213-2074810
FAX:2104610808

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Ψυκτικών υλικών – εργαλείων & A/C

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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Χηµικά καθαρισµού εξατµιστών
εξατµιστώνσυµπηκνωτών active clean bright

τεµ

50

26,00 €

1.300,00 €

Χαλκοσωλήνας 1/4

Κιλά

4

9,01€
9,01

36,04€

Χαλκοσωλήνας 3/8

Κιλά

4

9,01€
9,01

36,04€

Χαλκοσωλήνας 1/2

Κιλά

5

9,01€
9,01

45,05€

Χαλκοσωλήνας 3/4

κιλά

12

9,01€
9,01

108,12€

SUVA R422 (φρεον)

κιλά

20

16,00 €

320,00 €

SUVA R410 (φρεον)

κιλά

20

6,60 €

132,00 €

SUVA R407 (φρεον)

κιλά

20

6,60 €

132,00 €

Φιάλη επαναπληρούµενη 12,3lt

τεµ

6

32,50 €

195,00 €

Ανιχνευτής freon

τεµ

1

550.00 €

550.00 €

Γαλλικά κλειδιά 8’’ τύπου facom

τεµ

4

68,00
68 €

272,00 €

Γαλλικά κλειδιά 10’’ τύπου facom

τεµ

4

88,00
88 €

352,00 €

τεµ

2

140,00
140 €

280,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ µυτοστσίµπιδο- πένσα –κόφτης
κόφτης
13 (τύπου facom)

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

2
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∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
14
15
16

17

18

Σετ κατσαβίδια των 6τεµ τύπου facom

τεµ

3

90,00
90 €

270,00 €

Σετ 9 κλειδιά allen τύπου facom

τεµ

2

26.50 €

53,00 €

Κλιµατιστικό 9000 BTU

τεµ

1

500,00
500 €

500.00 €

Πολύµετρο Ψηφιακό 600V CAT III

τεµ

1

147,00€
147,00

147,00€

τεµ

1

104.00€
104.00

104,00€

µέτρα

30

1,26€
1,26

37,80€

Καλώδιο 4x1.5

µέτρα

30

0,70€
0,70

21,00€

Καλώδιο 5x2.5

Μέτρα

30

1,28€
1,28

38,40€

Καλώδιο 7x1.5

µέτρα

30

0,87€
0,87

26,10€

τεµ

2

18,00€
18,00

36,00€

τεµ

2

16,00€
16,00

32,00€

τεµ

20

3,63€
3,63

72,60

τεµ

10

0,80€
0,80

8,00€

Πολύµετρο Ψηφιακό 750V CAT III

19 Καλώδιο 7x1.5
20
21
22
23
24
25

Κουλούρα 50m Φ18 αποχέτευση
Κουλούρα 50m Φ18 αποχέτευση

Ταινία λευκή µε κόλλα για περιτύλιξη
µονώσεων air condition

26 Ταινίες µονωτικές

ΣΥΝΟΛΟ:

5.104,15€

Φ.Π.Α.24 %

1.225,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:

6.329,15€

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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∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΜΕΛΕΤΩΝ
Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 187 56
Τηλ.:213-2074810
FAX:2104610808

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Ψυκτικών υλικών – εργαλείων & A/C

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

1

Περιγραφή είδους

Χηµικά καθαρισµού εξατµιστών
εξατµιστών- συµπηκνωτών active clean bright :Σκοπός
Σκοπός του χηµικού
καθαρισµού είναι η αφαίρεση επικαθίσεων όπως αλάτων, λεβητολίθου, σκουριάς,
υπολειµµάτων πετρελαιοειδών, γράσων, ελαίων κτλ.

2

Χαλκοσωλήνας ¼ βαρέως τύπου και εύκαµπτη

3

Χαλκοσωλήνας 3/8 βαρέως τύπου και εύκαµπτη

4

Χαλκοσωλήνας ½ βαρέως τύπου και εύκαµπτη

5

Χαλκοσωλήνας ¾ βαρέως τύπου και εύκαµπτη

6

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

7

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

8

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

9

Φιάλη επαναπληρούµενη 12,3lt χαλύβδινη µε βάνα επίσκεψης

Ανιχνευτής Freon ναέχει
έχει αυξηµένη ευαισθησία στην ανίχνευση ψυκτικών αερίων, όπως τα RR
407c και R
R-410, αλλά και άλλα αέρια, όπως R-22,
22, αιθανόλη κα. Η συσκευή να
10 134a, R-404a, R-407c
έχει ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας, για θερµοκρασιακή αντιστάθµιση των

4
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∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
µετρήσεων συγκέντρωσης αε
αερίου.
11

Γαλλικά κλειδιά 8’’ τύπου facom

12

Γαλλικά κλειδιά 10’’ τύπου facom

13

Σετ µυτοστσίµπιδο- πένσα –κόφτης (τύπου facom)

14

Σετ κατσαβίδια των 6τεµ τύπου facom

15

Σετ 9 κλειδιά allen τύπου facom

Κλιµατιστικό 9000 BTU Υψηλή ενεργειακή κλάση (Α++ σε λειτουργία ψύξης / Α+++ σε
λειτουργία θέρµανσης για ζεστή κλιµατική ζώνη) για χαµηλή κατανάλωση και εξοικονόµηση
16
χρηµάτων
Πολύµετρο Ψηφιακό 600V CAT III: Ένδειξη Ψηφιακό
Επιλογή εύρους µέτρησης
Χειροκίνητο
Κατηγορία κυκλώµατος µέτρησης
CAT III
Μέγ. εύρος µετρήσεων 20Mohm
Mohm
Μέγ. εύρος µέτρησης τάσης, AC 600V
17 Μέγ. εύρος µέτρησης τάσης, DC 600V
Μέγ.εύρος µέτρησης ρεύµατος AC 20A
Μέγ.εύρος µέτρησης ρεύµατος DC 20A
Χαµηλότερη ανάλυση DC 0.1Μα
Χαµηλότερη ανάλυση, αντίσταση 0,1 Οhm
Χαµηλότερη ανάλυση, τάση AC 0.1mV
Χαµηλότερη ανάλυση, τάση DC 0.1mV
Χαµηλότερη µέτρηση ρεύµα AC 0.1µΑ
Πολύµετρο Ψηφιακό 750V CAT III : Ένδειξη Ψηφιακό
Επιλογή εύρους µέτρησης
Χειροκίνητο
Κατηγορία κυκλώµατος µέτρησης
CAT III
18
Μέγ. εύρος µετρήσεων 20Mohm
Μέγ. εύρος µέτρησης τάσης, AC 750
750V
Μέγ. εύρος µέτρησης τάσης, DC 1000
1000V
Μέγ.εύρος µέτρησης ρεύµατος AC 10
10A
Μέγ.εύρος µέτρησης ρεύµατος DC 10
10A

5
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∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Χαµηλότερη ανάλυση DC 100 µA
Χαµηλότερη ανάλυση, αντίσταση0,1 Ohm
Χαµηλότερη ανάλυση, τάση AC 0,1 mV
Χαµηλότερη ανάλυση, τάση DC 0,1 mV
Χαµηλότερη µέτρηση ρεύµα AC 100 µΑ
19

Καλώδιο 7x1.5

20

Καλώδιο 4x1.5

21

Καλώδιο 5x2.5

22

Καλώδιο 7x1.5

23

Κουλούρα 50m Φ18 αποχέτευση

24

Κουλούρα 50m Φ18 αποχέτευση

25

Ταινία λευκή µε κόλλα για περιτύλιξη µονώσεων air condition

26

Ταινίες µονωτικές

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
Ψυκτικών υλικών – εργαλείων & A/C

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

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1

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

ο

ΑΡΘΡΟ 2
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
8 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 την χαµηλότερη προσφορά στο
σύνολο των ειδών.
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
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
-Τεχνικές προδιαγραφές
υγγραφή των υποχρεώσεων
-Η Συγγραφή

7
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∆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
προµηθε
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
προβλ
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 χρ
χρησιµοποιήσει
ησιµοποιήσει 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
κ ότι
είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο
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
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
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
προµήθειας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το
στάδιο παραλαβής ή χρησιµοποίησής τους.
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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
απόρ
ή τη µερική αυτής ή την αντικατάστ
αντικατάσταση
αση των όποιων ελαττωµατικών ειδών.
ειδών
Τα είδη θα παραδοθούν µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προµηθευτή εντός της
κεντρικής αποθήκης του ∆ήµου µας, συσκευασµένα -όπου είναι εφικτό- σε ευρωπαλέτες
βαρέως τύπου
ύπου µε δύο (2) ανοίγµατα διαστάσεων 0,80x1,20.

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