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µηχανηµάτων και οχηµάτων του ∆ήµου
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Αντικείµενο Συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος
οπισθοπορείας µε κάµερα και προβολείς για τους εργάτες σε οχήµατα του ∆ήµου Πειραιά.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Συµβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της µελέτης αυτής είναι:

1.- Ενδεικτικός προϋπολογισµός
2.- Τιµολόγιο
3.- Τεχνική περιγραφή
4.- Συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Η τοποθέτηση του συστήµατος οπισθοπορείας µε κάµερα και η τοποθέτηση προβολέων για τους
εργάτες θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:

Ν.4412/16 – ΦΕΚ147,Α΄ 8-8-16 ∆ηµόσιες Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
• Ν. 3852 /7-6-10 ΦΕΚ 87 Α΄ /7-6-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης παρ. VII του Άρθρου 172 παρ.8, του άρθρου 194 και της
παρ.5 του άρθρου196 που καταργούνται µε τον Ν. 4412/16
• Ν.3463/2006 Κύρωση Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων εκτός των παραγράφων 1-3
του πρώτου εδαφίου της παρ. 9, της παρ. 10 του άρθρου 209 της παρ. 5 του
άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 257, της παρ. 7 του
άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 257, της παρ.7 του άρθρου 265, της
παραγράφου 1 του άρθρου 268, που καταργούνται µε τον 4412/2016.
• Οποιασδήποτε της διάταξης που ισχύει κατά την διενέργεια του διαγωνισµού και
αναφέρεται στο σχετικό θέµα.
• Π∆ 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων Από Τους ∆ιατάκτες»
Ο Α∆ΑΜ για την παραπάνω εργασία είναι 17REQ005966933 2017-03-23.
•

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος Αξιολόγησης Προσφορών.
Η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε
βάση τους καθοριζόµενους όρους στην Τεχνική Περιγραφή, που προσφέρει την
χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ανακοίνωση Αποτελέσµατος Υπογραφή Σύµβασης
1

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία
κατακύρωσης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσής της. Το ύψος της
εγγυητικής καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής δαπάνης
χωρίς τον Φ.Π.Α..
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆απάνες Που Βαρύνουν Τον Ανάδοχο.
Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία βαρύνουν τoν ανάδοχο
εκτός από το ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Παραλαβή Του Επισκευασµένου Οχήµατος.
Η παραλαβή των οχηµάτων θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή προκειµένου να
διαπιστωθεί ότι οι εργασίες έγιναν όπως προβλέπεται στην Τεχνική Περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Εγγύηση.
Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν για την τοποθέτηση του
συστήµατος οπισθοπορείας και την τοποθέτηση των προβολέων για τους εργάτες
θα καλύπτονται από εγγύηση 2 (δυο) ετών.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Πληρωµή.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά τον έλεγχο και την παραλαβή του οχήµατος από
την αρµόδια επιτροπή
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος
οπισθοπορείας µε κάµερα και προβολείς για τους εργάτες σε οχήµατα του ∆ήµου Πειραιά.
Πιο συγκεκριµένα, η σύµβαση θα περιλαµβάνει:
Α) Την προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος οπισθοπορείας µε κάµερα.
Η παραπάνω τοποθέτηση περιλαµβάνει την προµήθεια ευρυγώνιας κάµερας οπισθοπορείας,
οθόνης για την καµπίνα, καλωδίωσης και οποιουδήποτε άλλου αναλώσιµου χρειάζεται για την
τοποθέτηση τους. Οι κάµερες που θα τοποθετηθούν στα οχήµατα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προδιαγραφές:
•

Να είναι έγχρωµες.

•

Να διαθέτουν µικρόφωνο

•

Να διαθέτουν βαθµό προστασίας IP67 ή µεγαλύτερο.

•

Να είναι ευρυγώνιες (120º ή περισσότερο).

•

Να διαθέτουν ανάλυση 620*480 ή µεγαλύτερη.

•

Να έχουν τη δυνατότητα νυχτερινής λειτουργίας (Σε απόλυτο σκοτάδι).

Η εγκατάσταση του συστήµατος θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην δηµιουργεί
προβλήµατα στο όχηµα και να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες (βροχή, κρύο, έκθεση σε ήλιο, ζέστη κ.α.). Η εγκατάσταση της κάµερας να γίνει σε
σηµείο όπου θα εξασφαλίζεται η βέλτιστη ορατότητα προς τα πίσω και παράλληλα δεν θα υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής της από χτυπήµατα.
Η οθόνη του συστήµατος θα πρέπει να γίνει σε σηµείο που να µην µειώνει την ορατότητα του
οδηγού και να µην υπάρχει περίπτωση να χτυπηθεί από λάθος. Οι οθόνες θα πρέπει ακόµα να
πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
•

Θα πρέπει να είναι έγχρωµες.

•

Το µέγεθος τους να είναι 7’’ ή µεγαλύτερο.

•

Να διαθέτουν ηχείο.

•

Η ανάλυση τους να είναι 620*480 ή µεγαλύτερη.

•

Η οθόνη πρέπει ακόµα να έχει στιβαρή κατασκευή ώστε να αντέχει σε πιθανά ακούσια
χτυπήµατα.

3

Η παραπάνω εγκατάσταση αλλά και τα υλικά θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση 2 ετών.
Τόσο οι κάµερες όσο και οι οθόνες πρέπει να είναι επώνυµες και η εταιρίες κατασκευής τους
πρέπει να διαθέτουν εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευής (service) εντός των ορίων του νοµού
Αττικής.
Β) Την τοποθέτηση προβολέων για τους εργάτες.
Οι προβολείς για τους εργάτες θα πρέπει να διαθέτουν λάµπα H1 ή H3 ισχύος 55 watt και να
έχουν πλέγµα για την προστασία του προβολέα. Σε περίπτωση προβολέων led ο παραπάνω
περιορισµός για τις λάµπες αντικαθίσταται από την ένταση φωτισµού που θα πρέπει να είναι πάνω
από 1000 lumen. Οι προβολείς θα πρέπει ακόµα να διαθέτουν βαθµό προστασίας IP67 ή
µεγαλύτερο. Οι προβολείς θα πρέπει να είναι επώνυµοι και να καλύπτονται από εγγύηση 2 ετών. Η
εταιρία κατασκευής των προβολέων θα πρέπει να διαθέτει εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευής
(service) εντός των ορίων του νοµού Αττικής.

Η προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος οπισθοπορείας µε κάµερα και προβολείς για τους
εργάτες, αφορά στα στοιχεία που περιγράφονται στους παρακάτω συνοπτικούς πίνακες.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ( CPV 34300000-0 )
Α/Α
1
2

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τεµ
Τεµ

Σύστηµα οπισθοπορείας µε κάµερα
Προβολέα για τους εργάτες

18
10

ΕΡΓΑΣΙΑ ( CPV 50000000-5 )
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3

Τοποθέτηση συστήµατος οπισθοπορείας µε
κάµερα

Εργασίες

18

4

Τοποθέτηση προβολέα εργάτη

Εργασίες

10
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια και τοποθέτηση του συστήµατος οπισθοπορείας µε κάµερα και προβολείς για
τους εργάτες, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 10.378,80€και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του
οικονοµικού έτους 2017 µε K.A. 20.6264.21.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ( CPV 34300000-0 )
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
2

Σύστηµα οπισθοπορείας µε κάµερα
Προβολέα για τους εργάτες

Τεµ
Τεµ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ €

18

290,00

10

30,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΦΠΑ
24%

ΑΞΙΑ

5.220,00
1.252,80
300,00
72,00
5.520,00
1.324,80
6.844,80

ΕΡΓΑΣΙΑ ( CPV 50000000-5 )
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3

Τοποθέτηση συστήµατος
οπισθοπορείας µε κάµερα

Εργασίες

4

Τοποθέτηση προβολέα εργάτη

Εργασίες

18

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ €
150,00

10
15,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ

ΦΠΑ
24%

2.700,00

648,00

150,00

36,00

2.850,00
684,00
3.534,00

10.378,80€

Πειραιάς 24-3-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γ. ΠΟΛΥΑ∆ΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

∆. ΧΑΣΤΑΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

Α . ΜΗΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Γ. ΠΟΛΥΑ∆ΗΣ
Τηλ. 210 4101377
Fax: 210 4101378
Email: sintirisi@pireasnet.gr

«∆απάνες συντήρησης και επισκευής
µηχανηµάτων και οχηµάτων του ∆ήµου
σε εξειδικευµένα ή µη εξωτερικά
συνεργεία (Προµήθεια και τοποθέτηση
συστήµατος οπισθοπορείας µε κάµερα και
προβολείς για τους εργάτες σε οχήµατα του
∆ήµου Πειραιά)»
(K.A. 20 6264.21)
Προϋπολογισµός:. 10.378,80€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Το παρόν τιµολόγιο αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος οπισθοπορείας µε
κάµερα και προβολέων για τους εργάτες σε οχήµατα του ∆ήµου Πειραιά. Οι τιµές ανά µονάδα για
την παραπάνω εργασία αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Στις αναγραφόµενες τιµές δεν
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
1) Για την προµήθεια συστήµατος οπισθοπορείας µε κάµερα. Τιµή τεµαχίου 290,00€ (διακόσια
ενενήντα ευρώ).
2) Για την προµήθεια προβολέα για τους εργάτες. Τιµή τεµαχίου 30,00€ (τριάντα ευρώ) .
3) Για την τοποθέτηση του συστήµατος οπισθοπορείας µε κάµερα . Κόστος εργασίας ανά τεµάχιο
150,00€ (εκατόν πενήντα ευρώ).
4) Για την τοποθέτηση προβολέα για τους εργάτες. Κόστος εργασίας ανά τεµάχιο 15,00€ (δέκα
πέντε ευρώ).

Πειραιάς 24-3-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γ. ΠΟΛΥΑ∆ΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

∆. ΧΑΣΤΑΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

Α . ΜΗΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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