ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
TMHMA ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

«Προµήθεια ανταλλακτικών για τους
κάδους (καπάκια, ρόδες, µπράτσα,
βίδες, ελατήρια κλπ.).»
(K.A. 20.6673.01 )
CPV 44613700-7
Προϋπολογισµός:. 19.454,00€
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια ανταλλακτικών για µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων
(καπάκια, τροχούς κλπ.) για τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Η προµήθεια
χωρίζεται στης τρεις παρακάτω οµάδες.
ΟΜΑ∆Α Α. Πλαστικά καπάκια κάδων και παρελκόµενα.
ΟΜΑ∆Α Β. Ανταλλακτικά του µηχανισµού ανοίγµατος των κάδων.
ΟΜΑ∆Α Γ. Κοχλίες και περικόχλια για τους κάδους.
Τα παραπάνω ανταλλακτικά αφορούν στους µεταλλικούς κάδους που διαθέτει ο ∆ήµος. Προκειµένου
οι ενδιαφερόµενοι να αντλήσουν πληροφορείς σχετικά µε τον τύπο, τη µάρκα, άλλα και να έχουν
πρόσβαση στα σχετικά δείγµατα, µπορούν να επικοινωνούν µε το Τµήµα Αποθήκης Υλικών,
Καυσίµων και Λιπαντικών στο τηλ. 2104101386 και µε το Τµήµα Επισκευής και Συντήρησης
Εξοπλισµού – Μηχανηµάτων και Οχηµάτων στο τηλ. 2104101365.
Όλα τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές, ούτως ώστε οι
κάδοι, µετά την επισκευή τους (χρησιµοποιώντας τα παραπάνω υλικά) να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές του πρότυπου ΕΝ840
Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να διαθέτουν ίδια ή παρόµοια λειτουργικά χαρακτηριστικά µε
ήδη υπάρχοντα π.χ. καπάκια µε µεταλλικό έλασµα στο σηµείο επαφής µε το µηχανισµό ανύψωσης.
ΟΜΑ∆Α Α) Πλαστικά καπάκια κάδων και παρελκόµενα.
Ειδικότερα σε ότι αφορά στα καπάκια, θα πρέπει να είναι εύχρηστα, ελαφριά και να είναι
κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο. Θα πρέπει ακόµα να καλύπτει το άνοιγµα
του κάδου εφαρµόζοντας πλήρως επάνω στο πλαίσιο του κάδου.
ΟΜΑ∆Α Α

α/α

ΕΙ∆ΟΣ

1

ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑ∆ΩΝ(1)

2

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 107

3

ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑ∆ΩΝ(2)

4

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 118

ΜΟΝΑ∆Α
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
330
330
100
100

ΟΜΑ∆Α Β) Ανταλλακτικά του µηχανισµού ανοίγµατος των κάδων.
Τα ανταλλακτικά του µηχανισµού ανοίγµατος των κάδων θα πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα στο
υπόλοιπο σύστηµα διαφορετικά απορρίπτονται. Οι τροχοί των κάδων θα έχουν διάµετρο 200 mm, η
ζάντα θα είναι κατασκευασµένη από µέταλλο και θα καλύπτεται περιφερειακά από µασίφ ελαστικό.
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ΟΜΑ∆Α Β

α/α

ΕΙ∆ΟΣ
ΛΑΜΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΗΚΟΣ 106 εκ.
ΠΛΑΤΟΣ 2,5
ΛΑΜΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΗΚΟΣ 111 εκ.
ΠΛΑΤΟΣ 2,5
ΤΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑ∆Ο 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΝΤΑ
(ΑΠΛΟΙ)
ΤΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑ∆Ο 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΝΤΑ
(ΦΡΕΝΟ)

5
6
7
8

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεµ.

100

τεµ.

100

τεµ.

120

τεµ.

100

ΟΜΑ∆Α Γ) Κοχλίες και περικόχλια για τους κάδους.
Οι κοχλίες και τα περικόχλια της παρούσης οµάδας θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
ΟΜΑ∆Α Γ

α/α

ΕΙ∆ΟΣ

10 Βίδες (εξάγωνο) Μ10*35 8.8 γαλβανιζέ DIN933
11 Στριφώνια 10 χιλ* 100 χιλ DIN985
12 Ούπα 12
14

ΡΟ∆ΕΛΕΣ M12 13*24*3 DIN125

ΜΟΝΑ∆Α
τεµ.
τεµ.
τεµ.
τεµ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
700
600
600
800

Επισηµαίνουµε ότι οι ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές, καθώς δεν µπορούν να
προβλεφθούν οι ακριβείς ποσότητες που θα απαιτηθούν από την υπηρεσία. Ως εκ τούτου, µπορεί ο
∆ήµος να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών, αλλά µέχρι του ύψους του προϋπολογισµού.
Ενδέχεται επίσης να µην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και συνεπώς και όλο το ποσό της
σύµβασης.
Πειραιάς, 2/3/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΑΣΙΑ
ΕΛΕΝΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

Α . ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
TMHMA ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

«Προµήθεια ανταλλακτικών για τους
κάδους (καπάκια, ρόδες, µπράτσα,
βίδες, ελατήρια κλπ.).»
(K.A. 20.6673.01
)
CPV 44613700-7
Προϋπολογισµός:. 19.454,00€
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ/ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια ανταλλακτικών για κάδους
(καπάκια ρόδες, µπράτσα, βίδες, ελατήρια κλπ.) για τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
α. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α /8-8-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών» (προσαρµογή της οδηγίας
2014/24εε και
2014/25/ΕΕ)
β. Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
γ. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων στο
∆ιαύγεια»
δ. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική και Αυτοδιοίκηση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).
ε. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
ζ. Η υπ’ αριθµ. 1191/22-3-2017 απόφαση (ΦΕΚ 969Β/22-3-2017) περί
καθορισµού
του
χρόνου,
τρόπου
υπολογισµού
της
διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
η. Του Ν.4270/2014 «Αρχή ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας».
Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπών (πλην των ήδη
αναφεροµένων) κανονιστικών διατάξεων, καθώς και άλλες διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη
της παρούσας σύµβασης και γενικά κάθε διάταξης (νόµου, π. δ.,
υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης, ακόµα και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 19.454,00 € πλέον
Φ.Π.Α 24% 4.668,96 €, ήτοι σύνολο 24.122,96 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6673.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 και 2019.
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Ενδεικτικός προϋπολογισµός.
β. Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής
για το σύνολο της προµήθειας σε Ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι
συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας.
Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου
προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. Επίσης οι συµµετέχοντες οφείλουν να
προσκοµίσουν:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας.
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
γ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αξιολόγηση προσφορών-Κατακύρωση

Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, στο σύνολο κάθε οµάδας, ανά ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ,
εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Υπογραφή σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος
σύµφωνα µε το Νόµο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και εντός του προβλεποµένου
χρόνου (Άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/2016), για να υπογράψει τη σύµβαση.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν προσέλθει
µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν.
Η διάρκεια της σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού και για
δύο (2) έτη.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Εγγυήσεις
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής Άρθρο 72 παρ.1α Ν.4412/16 καθώς και εγγύηση καλής
εκτέλεσης Άρθρο 72 παρ.1β Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας θα είναι δύο (2) έτη από την υπογραφή του συµφωνητικού.
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου και µέχρι την
εξάντληση της προµήθειας.
∆εν είναι υποχρεωτική η εξάντληση από το ∆ήµου ολόκληρου του ποσού της προµήθειας, εφόσον
δεν προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω είδη.
Ενδέχεται να ζητηθεί από τον ανάδοχο η άµεση παράδοση του συνόλου των ειδών στις
αποθήκες του ∆ήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει τα είδη µέσα σε επτά (7) το πολύ ηµέρες
από την έγγραφη ειδοποίησή του, στις αποθήκες του ∆ήµου.
Η ειδοποίηση µπορεί να γίνει ταχυδροµικά, µε φαξ ή ηλεκτρονικά. Κατά την υπογραφή του
συµφωνητικού υποχρεούται ο προµηθευτής να δηλώσει τηλεφωνικό αριθµό επικοινωνίας, φαξ και
e-mail.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τις υπηρεσίες και τις αποθήκες υποδοχής των ειδών, για
την ηµεροµηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες νωρίτερα.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, παρουσία του
προµηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαµβανόµενης
ποσότητας του είδους.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά και µέχρι την εξάντληση της προµήθειας σε τόπο
και χρόνο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. Οι ποσότητες των ειδών δύνανται να µειωθούν
ή να αυξηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας, η δε προµήθεια τους θα γίνεται από τον ίδιο
προµηθευτή µε τις τιµές που θα έχουν συµφωνηθεί στη διαγωνιστική διαδικασία, πάντα σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις, µπορεί να παραταθεί η σύµβαση
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µέχρι την εξάντλησή της, κατόπιν των απαιτούµενων αποφάσεων, συλλογικών οργάνων του
∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στους αποθηκευτικούς χώρους της ∆/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση
συµβατικών ειδών
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά µέσα στον οριζόµενο από
τη σύµβαση χρόνο.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά
από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης, ή
εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
Ο προµηθευτής ο οποίος δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε η αντικατέστησε
τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν η
αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Παραλαβή των ειδών
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Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο,
µέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Τρόπος πληρωµής
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή αυτών, που θα παραδίδει τµηµατικά, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής
που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά (Άρθρο 200 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 16ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της σύµβασης, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον ∆ήµο
καθώς και οι κάτωθι κρατήσεις:
α) 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
β) 4% φόρος εισοδήµατος
γ) Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%
δ) Ασφαλιστικές εισφορές
Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή της δαπάνης που θα απαιτηθεί για τυχόν
εργαστηριακό έλεγχο, προς διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που θα προµηθεύσει,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 17ο
∆είγµατα-∆ειγµατοληψία
Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και η συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή, εντός 10 ηµερών από την
έγγραφη ειδοποίησή τους, οι διαγωνιζόµενοι να επιδείξουν δείγµα των προσφεροµένων υλικών που
θα αποσταλούν στις αποθήκες του ∆ήµου µε σχετική απόδειξη , δύο ηµέρες τουλάχιστον πριν από
την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισµό.
Το αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής των δειγµάτων θα υποβάλλεται
µαζί µε τα δικαιολογητικά προσφοράς των ενδιαφεροµένων.
Προσφορά που δεν θα περιλαµβάνει τη σχετική απόδειξη παραλαβής των δειγµάτων
θα απορρίπτεται.
Τα κατατεθέντα δείγµατα του ανακηρυσσοµένου αναδόχου θα κρατούνται και θα φυλάσσονται
από το αρµόδιο όργανο, ο δε ανάδοχος θα κληθεί να προβεί στην προµήθεια των ειδών σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές της µελέτης.
Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαγωνιστικής διαδικασίας ο
ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προµήθειας θα κληθούν να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση.
Ο ανάδοχος της προµήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη τους ότι τα προς προµήθεια είδη
θα είναι απαραίτητα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
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Το σύµφωνο ή όχι των ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές θα διαπιστώνεται από την αρµόδια
επιτροπή η οποία έχει το δικαίωµα να αποστείλει δείγµα για χηµική ή µηχανική εξέταση.
Τα έξοδα για κάθε πιθανή εξέταση δείγµατος θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Ατυχήµατα-Ζηµιές-Ασφάλιστρα-Αποζηµιώσεις
Α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί.
Β) Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει ο ανάδοχος για το προσωπικό και τα
µηχανήµατά του, συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ ΙΚΑ και λοιπών
ταµείων και η καταβολή των κάθε φύσης έκτακτων χρηµατικών παροχών του εργατοτεχνικού
προσωπικού του ή υπό τύπου δώρου ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης βαρύνουν
αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.
Γ) Σε καµία περίπτωση δεν βαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο εργαζόµενο
προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το
προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές
κοινωφελών και λοιπών έργων, του αναδόχου όντως υπεύθυνου αστικώς και ποινικώς για τα
ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς, ακόµη κι αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράληψή του,
αλλά σε τυχαίο γεγονός.
Πειραιάς, 2/3/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΑΣΙΑ
ΕΛΕΝΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

Α . ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑ∆ΟΥΣ
(καπάκια, κ.λ.π)

CPV 44613700-7
Κ.Α. 20.6673.01
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.454,00 € ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑ∆Α Α
ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑ∆ΩΝ(1) κατόπιν
δείγµατος
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 107 cm
ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑ∆ΩΝ(2) κατόπιν
δείγµατος
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 118 cm
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α
ΟΜΑ∆Α Β
ΛΑΜΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΗΚΟΣ 106 εκ. ΠΛΑΤΟΣ 2,5
εκ. (κατόπιν
∆είγµατος)
ΛΑΜΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΗΚΟΣ 111 εκ. ΠΛΑΤΟΣ 2,5
εκ. (κατόπιν
∆είγµατος)
ΤΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑ∆Ο
1100 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

330

37,00 €

12.210,00 €

330
100

1,30 €
38,00 €

429,00 €
3.800,00 €

100

1,30 €

130,00 €
16.569,00 €

ΖΑΝΤΑ (ΑΠΛΟΙ)
ΤΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑ∆Ο
1100 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΖΑΝΤΑ (ΦΡΕΝΟ)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β
ΟΜΑ∆Α Γ
ΒΙ∆ΕΣ Μ10*35 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑ∆Ι
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ10
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10 χιλ.*100 χιλ.
ΟΥΠΑ 12

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

100

4,00 €

400,00 €

100

4,00 €

400,00 €

120

7,50 €

900,00 €

100

8,50 €

850,00 €

2.550,00 €
700

0,15 €

105,00 €

600
600

0,20 €
0,10 €

120,00 €
60,00 €
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ΡΟ∆ΕΛΕΣ 13*24*3
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

500

0,10€
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

50,00 €
335,00 €
19.454,00 €
4.668,96, €
24.122,96 €

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20.6673.01 οικονοµικού έτους 2018 και 2019.

Πειραιάς,2/3/2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΑΣΙΑ
ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΜΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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