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«Προµήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου ασετυλίνης - προπανίου - αργού»
(K.A. 20.6672.27)
Προϋπολογισµός: 2.714,36€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Αντικείµενο Συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και
αργού, τον έλεγχο αυτών και την αγορά νέων φιαλών και φλογοπαγίδων.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Συµβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της µελέτης αυτής είναι:
1. Συγγραφή υποχρεώσεων
2. Τεχνική περιγραφή
3. Ενδεικτικός προϋπολογισµός
4. Τιµολόγιο
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις.
• ΥΑ 11389/93 ΦΕΚ 185/Β ‘’ΕΚΠΟΤΑ’’
• Του νόµου 28/80 περί εκτελέσεως έργων και εργασιών Ο.Τ.Α.
• Του νόµου 2362/95 ΦΕΚ 247 Α’ Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του
Κράτους ( άρθρο 83 ) .

•

Της ΥΠ.ΠΡ.ΚΥΒ.3373/390/30.3.75 περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής,
συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών
κλπ. των αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠ∆∆ κλπ. περί ών το άρθρο 1 του Ν.∆.
2396/53.

•

Του νόµου 3852/10 περί νέας Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Του νόµου 4281/2014 περί νέων κανόνων σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών.

•

•
•

Του νόµου 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α)Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις.»

Οποιασδήποτε της διάταξης που ισχύει κατά την διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και
την εκτέλεση της εργασίας και αναφέρεται στο σχετικό θέµα.
Ο Α∆ΑΜ για την πλήρωση των έλεγχο και την πιθανή αντικατάσταση είναι 16REQ003842360
2016-02-17
•

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.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
∆απάνες Που Βαρύνουν Τον Ανάδοχο.
Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία βαρύνουν των ανάδοχο εκτός από
το ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
∆ιάρκεια.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως το τέλος του τρέχοντος
έτους.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Τρόπος Εκτέλεσης.
Οι προς πλήρωση φιάλες θα παραδίδονται στης εγκαταστάσεις του ανάδοχου ή θα
παραλαµβάνονται από τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου κατόπιν συνεννόησης µε το αρµόδιο τµήµα
του ∆ήµου Πειραιά. Οι φιάλες θα πρέπει να γεµίζονται και να παραδίδονται εντός πέντε
εργάσιµων ηµερών. Οι φιάλες που προορίζονται για έλεγχο θα πρέπει να ελέγχονται και να
παραδίδονται εντός επτά εργάσιµων ηµερών.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Παραγγελία Των Υλικών
Η πλήρωση των φιαλών και η παραγγελία των υλικών θα είναι τµηµατική, ανάλογα µε τις
ανάγκες της υπηρεσίας. Ο ∆ήµος δεν είναι υποχρεωµένος στην εξάντληση των αναγραφόµενων
ποσοτήτων.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Τρόπος Πληρωµής.
Η πληρωµή του ανάδοχου δύναται να γίνεται τµηµατικά.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης
και αργού, τον έλεγχο αυτών και στην αγορά νέων φιαλών και φλογοπαγίδων. Πιο
συγκεκριµένα:
1) Πλήρωση των φιαλών οξυγόνου. Οι φιάλες οξυγόνου που διαθέτει ο ∆ήµος είναι
χωρητικότητας 50lt ή 10,7m³ στα 200bar. Η επιτρεπόµενη πίεση πλήρωσης ορίζεται από
την τιµή που αναγράφεται επάνω στη φιάλη µετά από τον έλεγχο αυτής.
2) Πλήρωση των φιαλών ασετυλίνης. Οι φιάλες ασετυλίνης που διαθέτει ο ∆ήµος είναι
χωρητικότητας 7 kg. Η επιτρεπόµενη πίεση πλήρωσης ορίζεται από την τιµή που
αναγράφεται επάνω στη φιάλη µετά από τον έλεγχο αυτής.
3) Πλήρωση των φιαλών αργού. H φιάλες αργού που διαθέτει ο ∆ήµος, είναι
χωρητικότητας 10 lt. Η επιτρεπόµενη πίεση πλήρωσης ορίζεται από την τιµή που
αναγράφεται επάνω στη φιάλη µετά από τον έλεγχο αυτής.
4) Έλεγχος των φιαλών. Ο έλεγχος των φιαλών θα πρέπει να γίνεται σε πιστοποιηµένα
εργαστήρια - εργοστάσια σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
5) Αγορά νέας φιάλης. Στην περίπτωση που κάποια από τις φιάλες κριθεί ακατάλληλη,
προβλέπεται η αγορά νέας µε την ίδια ή αντίστοιχη χωρητικότητα. Η καινούρια φιάλη θα
πρέπει να είναι κατασκευασµένη από χάλυβα και να αντέχει σε πιέσεις 200 bar για το
οξυγόνο και 15 bar για την ασετυλίνη. Η φιάλη κατά την παραλαβή δεν θα πρέπει να φέρει
εµφανή σηµάδια από χτυπήµατα και θα πρέπει το πάνω µέρος ή ολόκληρη η φιάλη να
είναι βαµµένη µε το χρώµα που προβλέπεται (µπλε για το οξυγόνο και κίτρινο για την
ασετυλίνη).

6) Φλογοπαγίδες. Οι φλογοπαγίδες ελαστικών σωλήνων θα πρέπει να είναι
κατασκευασµένες σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρονται στην EN 560:2005 και να
είναι κατάλληλες για ασετυλίνη και οξυγόνο.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και αργού, τον έλεγχο αυτών και
την αγορά νέων φιαλών και των φλογοπαγίδων προϋπολογίσθηκε το ποσό των 2.714,36€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικονοµικού
έτους 2016 µε K.A. 20.6672.27.
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρωση των φιαλών οξυγόνου (50lt10,7m³)
Πλήρωση των φιαλών ασετυλίνης
(7kg)
Πλήρωση των φιαλών αργού (10lt)
Έλεγχος των φιαλών
Αγορά νέας φιάλης
Φλογοπαγίδες

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

m³

267,5

1,80

481,50

115,56

kg
τεµάχιο
εργασια
τεµάχιο
τεµάχιο

105

8,50

892,50

214,20

10

17,00

170,00

40,80

5

25,00

125,00

30,00

2

220,00

440,00

105,60

4

20,00
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

80,00

19,20

2.189,00

525,36

2.714,36
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(K.A. 20.6672.27)
Προϋπολογισµός: 2.714,36€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Το παρόν τιµολόγιο αφορά στην πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και αργού, τον
έλεγχο αυτών και την αγορά νέων φιαλών και φλογοπαγίδων. Οι τιµές µονάδας για τις εργασίες
και τα υλικά όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας µελέτης αναφέρονται
αναλυτικά παρακάτω. Στις αναγραφόµενες τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

1) Για την πλήρωση των φιαλών οξυγόνου. Τιµή ανά κυβικό µέτρο 1,80€ (ένα ευρώ και
ογδόντα λεπτά).
2) Για την πλήρωση των φιαλών ασετυλίνης. Τιµή κιλού 8,50€ (οκτώ ευρώ και πενήντα
λεπτά ).
3) Για την πλήρωση των φιαλών αργού. Τιµή µονάδας 17,00€ (δεκαεπτά ευρώ).
4) Για τον έλεγχο των φιαλών. Τιµή µονάδας 25,00€ (είκοσι πέντε ευρώ).
5) Για την αγορά νέας φιάλης. Τιµή µονάδας 220,00€ (διακόσια είκοσι ευρώ).
6) Για την αγορά φλογοπαγίδων. Τιµή µονάδας 20,00€ (είκοσι ευρώ).
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