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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια υδραυλικϊν υλικϊν για ανακαταςκευι ,επιςκευι και
ςυντιρθςθ των ακλθτικϊν χϊρων ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κοινωφελοφσ
εργαςίασ ςε Διμουσ .Σα ςυγκεκριμζνα υλικά κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επιςκευι και
ςυντιρθςθ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ του Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου.
Λόγω παλαιότθτασ ,και κακθμερινισ χριςθσ από δθμότεσ και ςωματεία ομάδων τα αναλϊςιμα
υλικά όπωσ αντλίεσ ζχουν δεχτεί πολφ μεγάλεσ φκορζσ. Με τθν πάροδο του χρόνου τζτοιου
είδουσ φκορζσ δθμιουργοφν πρόβλθμα ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του και πρζπει να προβοφμε
άμεςα ςτθν αντικατάςταςθ τουσ για λόγουσ αςφαλείασ και υγιεινισ
Ο προχπολογιςμόσ τθσ ανζρχεται ςτο ποςό 13.604,04 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%) και κα
βαρφνει τον Κ.Α : 15/7331.0061 του ςκζλουσ εξόδων του προχπολογιςμοφ του Διμου του
οικονομικοφ ζτουσ 2017.

υντάχκθκε

Οικονομίδθσ Γιϊργοσ

Ελζγχκθκε
Η προϊςταμζνθ

Θεωρικθκε
Η Διευκφντρια

Παραςκευι Καρακανάςθ

Κορκίδθ Μαρία
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Αντλία Ανακυκλοφορίασ
Θα είναι φυγοκεντρικοφ τφπου κατάλλθλεσ για χριςθ ςε κολυμβθτικζσ δεξαµενζσ, µε βάςθ για
ςτιριξθ ςτο δάπεδο του µθχανοςταςίου. Θα είναι ςχεδιαςµζνεσ για ςυνεχι λειτουργία (heavy
duty) ςε περιβάλλον υψθλισ υγραςίασ και κα πρζπει να είναι δυναµικά ιςοηυγιςµζνεσ από το
εργοςτάςιο καταςκευισ για ςχεδόν ακόρυβθ λειτουργία όςο αυτό είναι δυνατό. Κάκε αντλία
κα ζχει ςϊµα, φτερωτι και προφίλτρο από . Η κίνθςθ κα γίνεται από τριφαςικό
θλεκτροκινθτιρα κλωβοφ αερόψυκτο, βακµό προςταςίασ ΙP54, 3000rpm αυτοψυχόµενο µε
διάταξθ κερµικισ προςταςίασ με μανομετρίκο 73κυβικα ανα ωρα και μανομετρικθ πιεςθ 10
μετρά ςτιλθσ νεροφ is.cl f . Η κίνθςθ κα μεταδίδεται από τον κινθτιρα µε ςυµπλζκτθ
(κόµπλερ)χωρίσ ενδιάμεςο ζδρανο. Θα φζρει βαλβίδεσ (βάνεσ) αποκοπισ τόςο ςτθν
αναρρόφθςθ όςο και ςτθν κατάκλιψθ και βαλβίδα αντεπιςτροφισ ςτθν κατάκλιψθ,
µμπουλόνια ακφρωςθσ τθσ βάςθσ ςτιριξισ τθσ, προςταςία από ξθρι λειτουργία , όργανα
µζτρθςθσ τθσ πίεςθσ, ενςωµατωµζνο κερµικό υπερφόρτιςθσ για τα 240Vκαι τα 400V, όπωσ και
ρακόρ ταχυςφνδεςθσ 3" για τθν αναρρόφθςθ και 3” για τθν κατάκλιψθ, ϊςτε να είναι εφκολθ θ
αποςφνδεςθ τθσ αντλίασ από το υπόλοιπο υδραυλικό δίκτυο για ζλεγχο, αντικατάςταςθ ι
επιςκευι. Για τθν προςταςία τθσ κα φζρει ενςωματωμζνο προφίλτρο µε αφαιρετό καλάκι από
δικτυωτι ςχάρα για τθν ςυγκράτθςθ και αφαίρεςθ ευµεγεκϊν ςτερεϊν (χαρτιά, τρίχεσ, φφλλα
κλπ), που κλείνει ςτεγανά µε μαντεμενιο καπάκι µε βίδεσ πεταλοφδα, ανοξείδωτο ςφικτιρα
και φλάντηα ςτεγανότθτασϊςτε να είναι εφκολθ θ επικεϊρθςθ και ο κακαριςµόσ του.Γενικά θ
αντλία κα είναι απρόςβλθτθ από το νερό και τα χθµικά που αυτό περιζχει. Προτείνεται το
ακόλουκο μοντζλο BONORA type 01189.
2. γωνίεσ DN2'' και αντικατάςταςη ςτουσ εναλλάκτεσ θερμότητασ
Από pvc 16 ατμοςφαιρϊν βαρζου τφπου.
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3. Σαυ Φ160 16ατμ
4. ςζλλεσ Φ160x1''
ζλλα επιςκευισ , από ελαςτικό ςφνδεςμο.

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 13.604,04 €
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ) και βαρφνει τον Κ.Α. 15/7331.0061 του ςκζλουσ των εξόδων του
προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2017.
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α
1.

2.

ΕΙΔΟ

Αντλία ανακυκλοφορίασ
νεροφ 3Φ, παροχήσ
55,00m3/h και
μανομετρικοφ 10Μςυ
Γωνίεσ DN2’’ και
αντικατάςταςη ςτουσ
εναλλάκτεσ θερμότητασ

ΜΟΝ.ΜΕ
ΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΕΜ

3

3.050,00 €

9.150,00 €

ΣΕΜ

2

270,50 €

541,00 €

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ : 9.691,00 €
ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ : 2.325,84 €
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ : 12.016,84 €

ΟΜΑΔΑ Β

Α/Α

ΕΙΔΟ

ΜΟΝ.ΜΕ
ΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

Σαυ Φ160 16ατμ

ΣΕΜ

2

320,00 €

640,00 €

2.

ζλλεσ Φ160x1’’

ΣΕΜ

2

320,00 €

640,00 €

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ : 1.280,00 €
ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ : 307,20 €
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ : 1.587,20 €
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ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ ( 24%)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΟΜΑΔΑ Α (Κ.Α : 15/7331.0061 )

9.691,00 €

2.325,84 €

12.016,84 €

ΟΜΑΔΑ Β (Κ.Α : 15/7331.0061 )

1.280,00 €

307,20 €

1.587,20 €

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (€)

10.971,00 €

2.633,04 €

13.604,04 €

ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Οι αναφερόμενεσ τιμζσ διαμορφϊκθκαν με τθν τρζχουςα οικονομικι κατάςταςθ και το είδοσ
υπθρεςιϊν.
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο προμήθειασ
Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν προμικεια υδραυλικϊν υλικϊν για
ανακαταςκευι ,επιςκευι και ςυντιρθςθ των ακλθτικϊν χϊρων ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ κοινωφελοφσ εργαςίασ ςε Διμουσ .Σα ςυγκεκριμζνα υλικά κα χρθςιμοποιθκοφν
για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ του Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ ανζρχεται ςτο ποςό 13.604,04 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%) και κα
βαρφνει τον Κ.Α : 15/7331.0061 του ςκζλουσ εξόδων του προχπολογιςμοφ του Διμου του
οικονομικοφ ζτουσ 2017.
Άρθρο 2ο
Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με απευκείασ ανάκεςθ ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ:
•

Σου άρκρου 58 του Ν. 3852/2010.

•

Σισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016.

•
Σθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του
άρκρου 22 του Ν. 3536/2007
•
Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.
13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του
άρκρου 377 του Ν. 4412/2016.
Σο κριτήριο τησ επιλογήσ είναι η χαμηλότερη τιμή ςτο ςφνολο των ειδών ανά ομάδασ όπωσ
περιγράφονται ςτη μελζτη. Ανάδοχοσ θα αναδεικνφεται ο προςφζρων την χαμηλότερη
προςφορά ςτο ςφνολο των ειδών ανά ομάδα υπό την προχπόθεςη να ανταποκρίνεται ςτισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ μελζτησ.
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Άρθρο 3ο
υμβατικά ςτοιχεία
Σα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ είναι:
-Η τεχνικι ζκκεςθ
-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
-Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
-Η ςυγγραφι των υποχρεϊςεων
-Ζντυπο προςφοράσ
Άρθρο 4ο
Σιμζσ προςφοράσ
Η οικονομικι προςφορά του υποψιφιου προμθκευτι, ο οποίοσ κα αναλάβει τθν παροφςα
προμικεια, κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. υνεπϊσ ςε αυτι τθν
περίπτωςθ θ τιμι μονάδασ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι για τα προσ προμικεια είδθ
κα παραμζνει ςτακερι για όςο κα είναι ςε ιςχφ θ ςφμβαςθ για τθν παροφςα προμικεια,
δθλαδι μζχρι τθν πραγματοποίθςθ και τθσ τελευταίασ παράδοςθσ των προσ προμικεια
ειδϊν ςφμφωνα με ότι προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ.
Οποιαδιποτε αλλαγι τουσ από τθν πλευρά του προμθκευτι κα απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ και αντίκετθ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ μπορεί για
τθν κατάκεςθ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ, να χρθςιμοποιιςει το ζντυπο τθσ προχπολογιςμοφ
προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Επιτρζπεται αυξομείωςθ ποςοτιτων αρκεί να μθν υπερβαίνει το ποςό τθσ ςυναφκείςασ
ςφμβαςθσ.
Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν προβεί ςτθν παραγγελία και παραλαβι ολόκλθρων των
ποςοτιτων όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν παροφςα μελζτθ, κατά τθν κρίςθ του, χωρίσ καμία
ειδοποίθςθ και χωρίσ τθν υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ τουσ, εφόςον οι ανάγκεσ των υπθρεςιϊν
μεταβλθκοφν κατά οποιοδιποτε τρόπο αφαιρϊντασ το αναλογοφν ποςό ,κακϊσ και χωρίσ καμία
αφξθςθ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ προϊόντων.
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ
1.
Τπεφκυνθ διλωςθ του αρκρ. 8 του Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι ζχουν λάβει
γνϊςθ των όρων τθσ παροφςθσ μελζτθσ και ςυμφωνοφν με αυτοφσ και ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
οικείο επιμελθτιριο
2.

Σεχνικι προςφορά.

3.

Οικονομικι προςφορά
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Άρθρο 6ο
Δικαιολογητικά κατακφρωςησ
Πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να
προςκομίςει τα παρακάτω ζγγραφα τα οποία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ.2 και 3 του άρκρου 80 του Ν.4412/2016 ωσ δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων του
άρκρου 73 παρ.1 και 2 :
α) απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ)
ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ
του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
β) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ και
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
Επίςθσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει και τα απαραίτθτα νομιμοποιθτικά
ζγγραφα τθσ εταιρίασ (ι ζςτω μια υπεφκυνθ διλωςθ με τα απαραίτθτα ςτοιχεία), ζτςι ϊςτε να
αποδεικνφεται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ
Άρθρο 7ο
φμβαςη
τον ανάδοχο που ζγινε θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ. Με τθν ανακοίνωςθ, θ
ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί και το ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει μόνο
αποδεικτικό χαρακτιρα.
Κατά τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να υποκαταςτιςει τισ
ποςότθτεσ των ειδϊν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν, εφόςον δεν υπάρχει υπζρβαςθ
του ςυμβατικοφ τμιματοσ.
Ο Διμοσ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςε διάςτθμα
θμερϊν που κα αποφαςίςει ο Διμοσ και πάντωσ εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηει ο νόμοσ, από
τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
Παράταςθ του χρόνου παράδοςθσ είναι δυνατι ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου
206 του Ν.4412/2016 και εφόςον υπάρχει γραπτι ςφμφωνθ γνϊμθ και των δφο μερϊν.

Άρθρο 8ο
Χρόνοσ και τρόποσ παράδοςησ και παραλαβή ειδών
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ.
ε κάκε περίπτωςθ θ παράδοςθ κα γίνεται ςτθν κάκε περιοχι κατόπιν υποδείξεωσ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ. Εάν ο προμθκευτισ κακυςτεριςει τθν παράδοςθ τθσ προμικειασ , πζραν τθσ
προαναφερκείςασ προκεςμίασ δφναται να κθρυχτεί ζκπτωτοσ.
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Άρθρο 9ο
Παραλαβή
Η διαδικαςία παραλαβισ των ειδϊν γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ. Εάν κατά τθν
παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ θ επιτροπι
παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ ι τθ μερικι αυτισ ι τθν αντικατάςταςθ
των όποιων ανωμαλιϊν.
Σα υλικά κα παραδοκοφν µε φροντίδα, παρουςία και ζξοδα του προμθκευτι εντόσ τθσ κεντρικισ
αποκικθσ του ∆ιµου μασ, ςυςκευαςμζνα ςε ευρωπαλζτεσ βαρζοσ τφπου με διαςτάςεων
0,80x1,20 και άνοιγμα ςτα 0,80 εκ.
Η δαπάνθ ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ και εκφόρτωςθσ των υλικϊν βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον
ανάδοχο.
Άρθρο 10ο
Εκχώρηςη
Ο προμθκευτισ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν
ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Διμου Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ
Άρθρο 11ο
Επίλυςη διαφόρων
Οι διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα επιλυκοφν με τισ
διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ι ςτα αρμόδια Δικαςτιρια Πειραιά.
Άρθρο 12ο
Επίλυςη διαφόρων
Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλα τισ ιςχφουςεσ κρατιςεισ και τζλθ εκτόσ του ΦΠΑ.

υντάχκθκε

Οικονομίδθσ Γιϊργοσ

Ελζγχκθκε
Η προϊςταμζνθ
Παραςκευι Καρακανάςθ

Θεωρικθκε
Η Διευκφντρια
Κορκίδθ Μαρία
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Προμικεια υδραυλικϊν υλικϊν για
ανακαταςκευι ,επιςκευι ,& ςυντιρθςθ
ακλθτικϊν χϊρων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ
του προγράμματοσ κοινωφελοφσ εργαςίασ
ςε Διμουσ

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α
1.

2.

ΕΙΔΟ

Αντλία ανακυκλοφορίασ
νεροφ 3Φ, παροχήσ
55,00m3/h και
μανομετρικοφ 10Μςυ
Γωνίεσ DN2’’ και
αντικατάςταςη ςτουσ
εναλλάκτεσ θερμότητασ

ΜΟΝ.ΜΕ
ΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΕΜ

3

ΣΕΜ

2

ΣΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ :
ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ :
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ :

ΟΜΑΔΑ Β

Α/Α

ΕΙΔΟ

ΜΟΝ.ΜΕ
ΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1.

Σαυ Φ160 16ατμ

ΣΕΜ

2

2.

ζλλεσ Φ160x1’’

ΣΕΜ

2

ΣΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ :
ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ :
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ :
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ ( 24%)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΟΜΑΔΑ Α (Κ.Α : 15/7331.0061 )
ΟΜΑΔΑ Β (Κ.Α : 15/7331.0061 )
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (€)

Ο Προςφζρων

-------------------------------(φραγίδα & υπογραφι)

Κερατςίνι ……/……../ 2017
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