ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΔΥΟ (2) ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2017
ΚΑ : 20.7131.0010
ΚΑ : 35.6699.0015
ΠΟΣΟ : 6.572,00 ευρώ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Και ΔΥΟ (2) ΔΥΟ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Προϋπολογισμός : : 6.820,00 ευρώ με 24% ΦΠΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑ : 20.7131.0010 και ΚΑ : 35.6699.0015
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αρ. Μελέτης : 3/2017.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ενός (1) πλυστικού μηχανήματος και δύο
(2) αφροποιητών που θα καλύψουν τις πάγιες ανάγκες, αποτελεσματικού καθαρισμού και
πλυσίματος των οχημάτων, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, πάρκων, κοινόχρηστων χώρων,
προαύλιων χώρων σχολείων, μνημείων, τοίχων, πινακίδων σήμανσης, αθλητικών εγκαταστάσεων
κ.λ.π. της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 6.820,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και
θα βαρύνει τους ΚΑ : 20.7131.0010 και ΚΑ : 35.6699.0015 του προϋπολογισμού του Δήμου του
οικονομικού έτους 2017.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με
τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006
4. 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.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Οι υποψήφιοι
προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν και να δώσουν προσφορά για το ένα είδος ή και τα δύο
είδη που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την
χαμηλότερη τιμή.
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 14/03/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
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ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Και ΔΥΟ (2) ΔΥΟ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ
Προϋπολογισμός : : 6.820,00 ευρώ με 24% ΦΠΑ
ΚΑ : 20.7131.0010 και ΚΑ : 35.6699.0015
Αρ. Μελέτης : 3/2017.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α΄ ΟΜΑΔΑ
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Το υπό προμήθεια πλυστικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, πρόσφατης
κατασκευής -όχι πέραν του έτους- προηγμένης τεχνολογίας και σχεδιασμού κατασκευής. Θα
πρέπει να μπορεί να καλύψει κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τις ανάγκες
καθαρισμού/πλυσίματος πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, πάρκων, κοινόχρηστων χώρων,
προαύλιων χώρων σχολείων, μνημείων, τοίχων, πινακίδων σήμανσης, αθλητικών εγκαταστάσεων
κλπ.
Το πλυστικό μηχάνημα θα είναι πετρελαιοκίνητο, κρύου νερού, υψηλής πίεσης, αυτόνομης
λειτουργίας ανεξάρτητο από παροχή ηλεκτρικού ρεύματος .
Θα είναι τροχήλατο με 2 ή 4 τροχούς που θα διαθέτουν ανάλογο σύστημα πέδησης και φαρδιά
ελαστικά.
Θα εδράζεται και θα περιβάλλεται από πολύ ισχυρό ανοικτό στις πλευρές του και στο επάνω
μέρος προστατευτικό μεταλλικό πλαίσιο ( κλωβός), βαμμένο με κατάλληλο ανθεκτικό τύπο βαφής.
Θα διαθέτει κατάλληλες χειρολαβές για την εύκολη χρήση και μετακίνησή του στα διάφορα
σημεία εργασίας.
Ο κινητήρας του θα είναι γνωστού εύφημου εργοστασίου κατασκευής, τετράχρονος, αερόψυκτος,
πετρελαιοκίνητος, αυτόνομος, ανεξάρτητος από παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Η ισχύς του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7kw. Η εκκίνηση θα δίνεται από μίζα και χειρόμιζα με
εργονομική διάταξη σχοινιού.
Ο κινητήρας θα διαθέτει σύστημα αυτόματης μείωσης των στροφών του κατά την διακοπή της
λειτουργίας πλύσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μειωμένο επίπεδο εκπεμπόμενου θορύβου αλλά
και σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής του.
Το δοχείο καυσίμου (πετρέλαιο) θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 5 lit.
Θα διαθέτει αντλία υψηλής πίεσης νερού που θα συνδέεται με δεξαμενή νερού, τουλάχιστον
τριών εμβόλων πολύ υψηλών προδιαγραφών. Στην παροχή τροφοδοσίας του νερού για την αντλία
θα είναι τοποθετημένο φίλτρο.
Το εύρος της πίεσης (μεταβλητή ρυθμιζόμενη) του νερού θα είναι από 40 έως 230 bar
τουλάχιστον.
Επίσης η παροχή του εξερχόμενου νερού θα μπορεί να ρυθμίζεται περίπου από 400 έως 900lit/hr
Το πλυστικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα άντλησης νερού από οποιαδήποτε φυσική
πηγή (δεξαμενή κλπ)
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Θα είναι εξοπλισμένο με πιστόλα ειδικών προδιαγραφών, υψηλής πίεσης , με σκανδάλη μαλακής
και εργονομικής λαβής (easy-press) και κάνη με κατάλληλο ακροφύσιο ισχύος ψεκασμού του
νερού. Η κάνη ψεκασμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο.
Θα διαθέτει λάστιχο πλαστικό υψηλής πίεσης τουλάχιστον 3/8΄΄ και μήκους τουλάχιστον 15
μέτρων, με σύστημα αποθήκευσής του.
Το βάρος του υπό προμήθεια πλυστικού μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 110 Kg ενώ οι
μέγιστες διαστάσεις του θα είναι περίπου : 900mm (μήκος) Χ 750mm (πλάτος) Χ 1.200mm (ύψος).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου πλυστικού μηχανήματος θα πρέπει να διαθέτει
επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
της διεθνούς σειράς ISO 9001 & ISO 14001 για τον κατασκευαστή ή ισοδύναμα αυτών τα οποία οι
υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να προσκομίσει
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτών για το
παρεχόμενο service.
Το υπό προμήθεια πλυστικό μηχάνημα θα πρέπει να πληροί απόλυτα τους κανόνες υγιεινής,
εργονομίας και ασφάλειας CE, που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
λειτουργία και χρήση του.
Με την προσφορά θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο Δήλωσης Συμμόρφωσης (CE) του
εργοστασίου κατασκευής.
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο πλυστικό μηχάνημα δεν καλύπτει εξολοκλήρου τις
προαναφερόμενες προδιαγραφές σε οποιοδήποτε μέρος τους, τότε θεωρείται εκτός
προδιαγραφών και απορρίπτεται.
Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις 20 ( είκοσι) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή
της σύμβασης. Κατά την παράδοσή του το πλυστικό μηχάνημα θα συνοδεύεται από πλήρη
κατάλογο ανταλλακτικών, εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας και αναλυτικό πρόγραμμα
συντήρησης – service στην ελληνική γλώσσα.
Ο χρόνος εγγύησης του πλυστικού μηχανήματος δεν θα είναι μικρότερος από 1 (ένα) έτος.
O κατασκευαστής και ο προμηθευτής θα αναλάβουν να καλύψουν τις ανάγκες του
προσφερόμενου μηχανήματος, σε όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά και service, για 10 (δέκα)
χρόνια τουλάχιστον και σε διάστημα 5 (πέντε) ημερών από την ζήτησή τους.

Β΄ ΟΜΑΔΑ
ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΕΣ
Οι προσφερόμενοι αφροποιητές θα πρέπει να είναι καινούργιοι, κατασκευασμένοι από INOX,
AISI304, ανθεκτικοί σε ισχυρά χημικά προϊόντα καθαρισμού, χωρητικότητας 100 lt. Θα είναι
τοποθετημένοι πάνω σε τροχήλατη βάση κατασκευασμένη από ανθεκτικό μεταλλικό υλικό . Το
βάρος του θα είναι περίπου 50kg, για να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα. Να έχουν την δυνατότητα
απλής ρίψης χημικού υγρού καθαρισμού ή παραγωγής αφρού σε οποιαδήποτε πυκνότητα .
Η ανάμειξη του κρύου νερού και του χημικού υγρού καθαρισμού θα γίνεται στον κάδο του
αφροποιητή.
Θα συνδέεται με παροxή αέρα πίεσης 6 - 8 bar. Θα διαθέτει ρυθμιστή πίεσης αέρα και ποσότητας
αφρού, μανόμετρο πίεσης όπου θα είναι ευδιάκριτη η πίεση λειτουργίας του αφροποιητή.
Θα διαθέτει:
• εξαρτήματα για την εκτόνωση και διατήρηση της σωστής πίεσης ,
• βαλβίδα ασφαλείας
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•
•
•
•
•

ρυθμιστή ποσότητας αφρού
3 μπεκ ψεκασμού, τουλάχιστον, διαφόρων διαμέτρων για να γίνεται σωστά η διανομή του
χημικού προϊόντος και δυνατότητα εκτόξευσης λεπτού ή παχέως στρώματος αφρού.
Κάνη ψεκασμού, μήκους περίπου, 1 μέτρου
Πιστόλα ανθεκτική σε επιθετικά προϊόντα καθαρισμού
Λάστιχο τουλάχιστον 10 μέτρων, Φ 8.

Θα είναι τοποθετημένος πάνω σε τροχήλατη ανοξείδωτη βάση με 2 ρόδες και πόδια και θα
διαθέτει χειρολαβή για εργονομική και εύκολη μετακίνηση .
Οι αφροποιητές θα έχουν τουλάχιστον 1 (ένα) έτος εγγύηση , και ο προμηθευτής θα πρέπει με
δήλωσή του να εξασφαλίσει ανταλλακτικά και service για τουλάχιστον (10) δέκα έτη.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή
αποκλεισμού, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της
διεθνούς σειράς ISO 9001 & ISO 14001 για τον κατασκευαστή ή ισοδύναμα αυτών τα οποία οι
υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να προσκομίσει
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμα αυτών για το
παρεχόμενο service.
Το υπό προμήθεια είδος, θα πρέπει να πληροί απόλυτα τους κανόνες υγιεινής,
εργονομίας και ασφάλειας CE, που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
λειτουργία και χρήση του.
Με την προσφορά θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο Δήλωσης Συμμόρφωσης (CE) του
εργοστασίου κατασκευής.
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενοι αφροποιητές δεν καλύπτουν εξολοκλήρου τις
προαναφερόμενες προδιαγραφές σε οποιοδήποτε μέρος τους, τότε θεωρούνται εκτός
προδιαγραφών και απορρίπτονται.
Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις 20 ( είκοσι ) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή
της σύμβασης. Κατά την παράδοσή τους οι προσφερόμενοι αφροποιητές θα συνοδεύονται από
πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών, εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας και αναλυτικό πρόγραμμα
συντήρησης – service στην ελληνική γλώσσα.
Ο χρόνος εγγύησης τους δεν θα είναι μικρότερος από 1 (ένα) έτος.
O κατασκευαστής και ο προμηθευτής θα αναλάβουν να καλύψουν τις ανάγκες του
προσφερόμενου είδους, σε όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά και service, για (δέκα) 10 χρόνια
τουλάχιστον και σε διάστημα 5 (πέντε) ημερών από την ζήτησή τους.
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 14/03/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Και ΔΥΟ (2) ΔΥΟ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός : 6.820,00 ευρώ με 24% ΦΠΑ
ΚΑ : 20.7131.0010 και ΚΑ : 35.6699.0015
Αρ. Μελέτης : 3/2017.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α΄ΟΜΑΔΑ
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

1

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ (1)

(Σε ευρώ)

(Σε ευρώ)

4.000,00

4.000,00

ΦΠΑ 24%

960,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.960,00

Β΄ΟΜΑΔΑ

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

2

ΔΑΠΑΝΗ (2)

(Σε ευρώ)

(Σε ευρώ)

750,00

1.500,00

ΦΠΑ 24%

360,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.860,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (1)+(2) ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Α΄)+(Β΄)
Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

4.960,00+1860,00 = 6.820,00 ευρώ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συντάχτηκε μετά από έρευνα αγοράς με τιμές από το ελεύθερο
εμπόριο.
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ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Και ΔΥΟ (2) ΔΥΟ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ
Προυπολογισμός : 6.820,00 ευρώ με 24% ΦΠΑ
ΚΑ : 20.7131.0010 και ΚΑ : 35.6699.0015
Αρ. Μελέτης : 3/2017.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου τροχήλατου πλυστικού
μηχανήματος και δύο αφροποιητών που θα καλύψουν ανάγκες, της Διεύθυνσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 6.820,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
και θα βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α. 20 .7131.0010 και ΚΑ 35.6699.0015 του προϋπολογισμού του
Δήμου μας του οικονομικού έτους 2017.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με
τις διατάξεις:
• Του Ν. 3852/2010.
• Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006
• 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.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά Στοιχεία
Τα στοιχεία της προμήθειας θα είναι :
1. Η τεχνική έκθεση.
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΑΡΘΡΟ 4ο : Κριτήριο Κατακύρωσης
Η κατακύρωση θα γίνει στην προσφορά η οποία πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές και έχει την
χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν και να δώσουν
προσφορά και για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη, με την προϋπόθεση ότι θα
προσφέρουν την συνολική ποσότητα εκάστου είδους. Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο
προσφέρων την χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς
H οικονομική προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
σχετικής σύμβασης. Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της ισχύος
της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν
λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και των συμβατικών τευχών της.
2. Τεχνική προσφορά
3. Οικονομική προσφορά
ΑΡΘΡΟ 7ο : Κριτήριο Αξιολόγησης - Κατακύρωση
Η κατακύρωση θα γίνει στην προσφορά η οποία πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές και έχει την
χαμηλότερη τιμή. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Υπογραφή Σύμβασης
Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα
ημερών που θα αποφασίσει ο Δήμος και πάντως εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου
206 του Ν.4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος Παράδοσης – Παραλαβή
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνει σε χώρο του Δήμου, τον οποίο η Υπηρεσία θα
Υποδείξει, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και του αναδόχου.
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη , η δε υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την
προμήθεια σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι τα προμηθευόμενα είδη δεν
τηρούν τις απαιτούμενες συμβατικές προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο
παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά μέγιστο σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την επίδειξη λειτουργίας και την εκπαίδευση του
προσωπικού που θα χρησιμοποιεί τα προμηθευόμενα είδη.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Ανταλλακτικά – Service
Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και προμηθευτή για τη
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης των φθαρμένων ή αναλώσιμων μερών (ανταλλακτικά) των
προσφερομένων προϊόντων , και παροχή υπηρεσιών service (εντός πέντε εργασίμων ημερών από
την έγγραφη διατύπωση του αιτήματος) και για τουλάχιστον 10 (δέκα) χρόνια από την ημερομηνία
παράδοσής τους στο Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή απόρριψης του υπό προμήθεια μηχανήματος, θα
ισχύουν τα προβλεπόμενα από το νόμο.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ μετά την παράδοση και παραλαβή των ειδών από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και την έκδοση από αυτόν του σχετικού τιμολογίου .
ΑΡΘΡΟ 13ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους ,τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού , περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη από αυτόν τιμή και
καμιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτησή του για επί πλέον
καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
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