ΕΡΓΟ: ‘’Συντήρηση επισκευή και
βελτίωση Οδικού ∆ικτύου πεζοδρόµων
πεζοδροµίων και πλατειών ∆ήµου
Κερατσινίου∆ραπετσώνας
στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος
κοινωφελούς εργασίας σε ∆ήµους.’’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Α.Μ 03/17-01-2017

Θέµα :

Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης για τις
ανάγκες του οδικού δικτύου, των πεζόδροµων και των πλατειών του ∆ήµου Κερατσινίου∆ραπετσώνας.
Τα χρώµατα διαγράµµισης (λευκό, κίτρινο, κεραµιδί, πράσινο, κ.λπ.) θα
χρησιµοποιηθούν για τη διαγράµµιση πλατειών, οδών, πεζοδροµίων, κοινόχρηστων χώρων,
αθλητικών χώρων, κ.λπ., µε σκοπό τη διευκόλυνση σε θέµατα όδευσης πεζών όσον αφορά στα
πεζοδρόµια και τη σωστή λειτουργία και χρήση από τους αθλούµενους -είτε είναι σωµατεία είτε
δηµότες- όσον αφορά στους αθλητικούς χώρους.
Η προµήθεια θα είναι µαζική και τα χρώµατα θα παραδοθούν στην αποθήκη του
∆ήµου, χωρίς καµία επιβάρυνση για τον ∆ήµο. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την
κατασκευή των χρωµάτων θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και αντοχής.
Η υπηρεσία κρατά το δικαίωµα επιστροφής εάν τα παραλαµβανόµενα υλικά δεν
πληρούν τους όρους της µελέτης.
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Η συνολική αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.540,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.
και θα βαρύνουν τους Κ.Α. 30/7333.0013 του σκέλους των εξόδων του ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2017.

Η συντάξασα

Πανίδου Βαρβάρα

Ο Προϊστάµενος
Του Τµ. Μελετων

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

Γκαµιλης Νικόλαος

∆ηµήτριος Αγγελάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆/νση: Ελ. Βενιζέλου 200

ΕΡΓΟ:
‘’Συντήρηση
επισκευή
και
βελτίωση
Οδικού ∆ικτύου πεζοδρόµων
πεζοδροµίων και πλατειών
∆ήµου
Κερατσινίου∆ραπετσώνας στα πλαίσια
υλοποίησης
του
προγράµµατος κοινωφελούς
εργασίας σε ∆ήµους.’’

1875 Κερατσίνι
Πληροφορίες: Β. Πανίδου
Κ.Α. 30/7333.0013

Τηλ/ Φαξ : 213 2074810
Α.Μ 03/17-01-2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προµήθεια περιλαµβάνει τα ακόλουθα υλικά:
1 & 2 Ακρυλικό χρώµα διαγραµµίσεως λευκό / κίτρινο.
Ακρυλικό χρώµα διαγραµµίσεως λευκό/κίτρινο (διαλύτου βασισµένο σε ακρυλικές
ρητίνες) υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας.









ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το χρώµα να παρουσιάζει καλή πρόσφυση, καλυπτικότητα και
αντανακλαστικότητα. Να είναι καλώς αναµειγµένο και να υφίσταται µόνιµη κατακάθιση
εντός του δοχείου του. Μετά την αποθήκευση ενός έτους να µπορεί -µετά την ανάδευση- να
επανέλθει στην αρχική κατάσταση και αφού περαστεί και έχει ξεραθεί δεν θα µεταβάλλεται
σε µεγάλο βαθµό το χρώµα του µε την επίδραση του ήλιου ή µε την πάροδο του χρόνου.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Να εφαρµόζεται πάνω σε άσφαλτο ή και σε δοµικές επιφάνειες τσιµέντο
κ.λπ..
ΧΡΗΣΗ: Να είναι κατάλληλο για τη βαφή οδοστρωµάτων τόσο ασφαλτικών όσο και
σκυροδέµατος, για κατά µήκος λουρίδες, ως και για οποιαδήποτε σήµανση οδών.
ΑΠΟ∆ΟΣΗ: Η απόδοση του ανάλογα µε τον τρόπο εφαρµογής του και χωρίς απώλειες
να φθάνει τουλάχιστον τα 40Μ-50Μ διαγράµµισης οδών ανά λίτρο.
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Τα χρώµατα να είναι κίτρινης και λευκής απόχρωσης.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ∆οχεία 5ΧΛΓ ή άλλα κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία.
ΑΡΑΙΩΣΗ: Απαιτείται η διάθεση του προϊόντος σε κατάλληλη ρευστότητα για άµεση
εφαρµογή µε τα ειδικά µηχανήµατα διαγράµµισης οδών. Ωστόσο για άλλο τρόπο
εφαρµογής η αραίωση να κυµαίνεται από 5-10% µε διαλυτικό.
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Το βασικότερο σχετικό Πρότυπο είναι το ΕΝ1436. Το εν λόγω Πρότυπο ορίζει τα
χαρακτηριστικά απόδοσης των διαγραµµίσεων από τη σκοπιά των χρηστών (Road marking
performance for road users), καθώς και τις µεθόδους µέτρησής τους. Κατά το ΕΝ1436, για κάθε
επιµέρους χαρακτηριστικό ορίζονται επίπεδα απόδοσης τα εξής:
- Η αντανακλαστικότητα κατά τη µέρα, ή µε διάχυτο νυχτερινό φωτισµό.
- Η οπισθανάκλαση του φωτός των φανών των οχηµάτων σε ξηρές συνθήκες, υγρές
συνθήκες και συνθήκες βροχής .
- Το χρώµα της διαγράµµισης.
- Η αντίσταση σε ολίσθηση.
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ενδεικτικά ορισµένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, µε
τις απαιτούµενες τιµές τους για κάθε επίπεδο απόδοσής τους.

Επίσης θα είναι σύµφωνα και µε
ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00 οριζόντια σήµανση
καταστρωµάτων κυκλοφορίας.
Ως προς τη δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε την απόφαση
ΒΜ5/30757/(ΦΕΚ 799 τ.Β΄/9-11-84). Για τη συσκευασία ισχύει η § 3.1 του «Τεύχους Οδηγιών
κατασκευής διαγραµµίσεων οδών µε λευκό ή κίτρινο χρώµα» έτους 1982.
Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871 θεωρούνται αναγκαίοι,
δεδοµένου ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το ΕΝ 1436
«Επιδόσεις διαγραµµίσεων οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)».
Επιπλέον των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υπ. αρ. 3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφο του
Γενικού Χηµείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασµα που ταξινοµείται ως
επιβλαβές και εύφλεκτο, σύµφωνα µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567 /Β /90) «Περί
επικινδύνων παρασκευασµάτων» και το παρ/µα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705 /Β
/20-9-94) «Περί επικινδύνων ουσιών», θα επισηµαίνεται µε τα σύµβολα κινδύνου F, Xn, τις
ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R: R11 πολύ εύφλεκτο και R 20
επιβλαβές όταν εισπνέεται, καθώς και τις τυποποιηµένες οδηγίες προφύλαξης–φράσεις S:
-S 16 µακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισµα
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-S 25 αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια
-S 29 µην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση
-S 33 λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων
Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασµα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδοµένων ασφαλείας»
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) «Περί
καθορισµού κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα
παρασκευάσµατα», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/175-95).
CPV44811000-8.
Τιµή ανά κιλό 3,10 / 3,20 €
3. Ακρυλικό ελαστικό αντιολισθηρό χρώµα διαγράµµισης αθλητικών χώρων (κεραµιδί &
πράσινο).
Ακρυλικό ελαστικό αντιολισθηρό χρώµα διαγράµµισης αθλητικών χώρων χρώµα
(κεραµιδί & πράσινο) υψηλών αντοχών για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες µε βάση
ακρυλικές ρητίνες µεγάλης καλυπτικότητας για εξωτερικούς χώρους, αθλητικά κέντρα, όπως
γήπεδα µπάσκετ, βόλεϊ, χειροσφαίρισης και αντισφαίρισης, σχολεία, γυµναστήρια και
διαδρόµους. Να προσφέρει ασφάλεια και υψηλή ποιότητα στο παιχνίδι, να εµποδίζει την
ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών στο δάπεδο.
CPV44811000-8.
Τιµή ανά κιλό 4,00 €
4. ∆ιαλυτικό νίτρου.
Είναι προϊόν µίγµατος οργανικών διαλυτών για την αραίωση και διάλυση χρωµάτων µε
βάση αλκυδικού ή ακρυλικού τύπου ρητίνες, που προσφέρει στο προϊόν διαλυτοποίηση, ευκολία
«δούλεµα µε πινέλο, ρολό ή πιστόλι» και δίνει ταχύτερο στέγνωµα του προϊόντος σε σχέση µε
το white spirit. ∆ιαλυτοποιεί µεγάλο αριθµό προϊόντων όπως πολυουρεθανικά βερνίκια,
εποξειδικά χρώµατα, ακρυλικά χρώµατα του διαλύτη, βερνίκια νιτροκυταρίνης, ελαιοχρώµατα,
ταχυστέγνωτα υποστρώµατα, χρώµατα αυτοκινήτων. Χρησιµοποιείται και για τον καθαρισµό
των εργαλείων βαφής ή και για τον καθαρισµό των επιφανειών από σαθρά και παλαιά χρώµατα.
Εφαρµόζεται σε αραίωση των παραπάνω προϊόντων στην αναλογία που συνιστάται στο καθένα.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη του χρήστη ότι λόγω της ταχύτητας στεγνώµατος που προσφέρει είναι
δυνατόν να ελαττώσει τη γυαλάδα των επιφανειών των υλικών που χρησιµοποιείται. Είναι πολύ
εύφλεκτο υλικό και είναι επιβλαβές για την υγεία, γι’ αυτό πρέπει να χρησιµοποιείται σε καλά
αεριζόµενο χώρο και να αποφεύγετε το κάπνισµα, να µην αναπνέονται οι ατµοί και να
λαµβάνονται µέτρα ατοµικής προστασίας.
CPV 44832000-1.
Τιµή ανά λίτρο 2,40 €
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Οι αναφερόµενες τιµές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις
τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχα είδη.

Η συντάξασα

Πανίδου Βαρβάρα

Ο προϊστάµενος
του Τµ. Μελετών

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

Γκαµιλης Νικολαος

∆ηµήτριος Αγγελάκης
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ΕΡΓΟ: ‘’Συντήρηση επισκευή και
βελτίωση Οδικού ∆ικτύου πεζοδρόµων
πεζοδροµίων και πλατειών ∆ήµου
Κερατσινίου∆ραπετσώνας
στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος
κοινωφελούς εργασίας σε ∆ήµους.’’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆/νση: Ελ. Βενιζέλου 200
18756 Κερατσίνι
Κ.Α. 30/7333.0013

Πληροφορίες. Πανίδου Β.
Τηλ/ Φαξ : 213 2074810

Α.Μ 03/17-01-2017

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης
1

Ακρυλικό χρώμα διαγραμμίσεως
λευκό

Κιλό

200

44811000-8

3,10

620,00€

2

Ακρυλικό χρώμα διαγραμμίσεως
κίτρινο

Κιλό

200

44811000-8

3,20

640,00€

3

Ακρυλικό ελαστικό αντιολισθητικό
χρώμα διαγράμμισης αθλητικών
χώρων (κεραμιδί & πράσινο)

Κιλό

200

44811000-8

4,00

800,00€

4

Διαλυτικό διαγράμμισης/ νίτρου

Λίτρα

200

44832000-1

2,40

480,00€

Σύνολο (€)

2.540,00€

ΦΠΑ 24% (€)

609.60€

Γενικό Σύνολο (€)

3.149,60€

Η αναφερόµενη τιµή διαµορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές
εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Επιτρέπεται αυξοµείωση ποσοτήτων αρκεί να µην υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισµού.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αντικαταστήσει είδη µε άλλα ίδιας ποιότητας, σε
περίπτωση έλλειψης στην αγορά, χωρίς να επιβαρύνεται ο συνολικός προϋπολογισµός της
προµήθειας.
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Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 2.540,00 € ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% 609,60 €
(ευρώ), δηλαδή συνολικά ευρώ 3.149,60€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Η συντάξασα

Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος Μελετών

Θεωρήθηκε
Ο ∆ιευθυντής Τ.Υ

Πανίδου Βαρβαρα

Γκαµίλης Νικόλαος

∆ηµήτριος Αγγελάκης
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ΕΡΓΟ: ‘’Συντήρηση επισκευή και
βελτίωση Οδικού ∆ικτύου πεζοδρόµων
πεζοδροµίων και πλατειών ∆ήµου
Κερατσινίου∆ραπετσώνας
στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος
κοινωφελούς εργασίας σε ∆ήµους.’’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆/νση: Ελ. Βενιζέλου 200
18756 Κερατσίνι
Κ.Α. 30/7333.0013

Πληροφορίες Πανίδου Βαρβάρα
Τηλ/ Φαξ : 213 2074810
Α.Μ 03/17-01-2017

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1
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 την χαµηλότερη προσφορά στο σύνολο των
ειδών.
Προσφορά που θα δίνεται για µέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Συµβατικά στοιχεία

Τα
-Η
-Ο
-Η

συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι:
τεχνική έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές
ενδεικτικός προϋπολογισµός
συγγραφή των υποχρεώσεων
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ΑΡΘΡΟ 3ο
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 4ο
∆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. Οικονοµική προσφορά

ΑΡΘΡΟ 5ο
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.
Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση µε την οποία ο ανάδοχος
καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, 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 6ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών

Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την
υπογραφή του συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο
παραλαβής ή χρησιµοποίησής τους.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
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 8ο
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 ανωµαλιών.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Εκχώρηση

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

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας θα επιλυθούν µε
τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ή στα ∆ικαστήρια Πειραιά.

Η συντάξασα

Ο Προϊστάµενος
Του Τµήµατος Μελετών

Θεωρήθηκε
Ο ∆ιευθυντής Τ.Υ

Πανίδου Βαρβάρα

Γκαµίλης Νικόλαος

∆ηµήτριος Αγγελάκης

ΙΑΝΟΜΗΟΜΗ
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Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς : ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της προµήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των
λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας αυτής,
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά
και αναλαµβάνω την εκτέλεση της προµήθειας µε τις ακόλουθες τιµές µονάδος:

Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης
1

Ακρυλικό χρώμα διαγραμμίσεως
λευκό

Κιλό

300

44811000-8

2

Ακρυλικό χρώμα διαγραμμίσεως
κίτρινο

Κιλό

2240

44811000-8

3

Ακρυλικό ελαστικό αντιολισθητικό
χρώμα διαγράμμισης αθλητικών
χώρων (κεραμιδί & πράσινο)

Κιλό

300

44811000-8

4

Διαλυτικό διαγράμμισης/ νίτρου

Λίτρα

360

44832000-1

Σύνολο (€)
ΦΠΑ 24% (€)
Γενικό Σύνολο (€)

Ο Προσφέρων

-------------------------------(Σφραγίδα & υπογραφή)

Κερατσίνι, …… /…….. / 2017.
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