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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ.& ΣΧΕ∆.
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προµήθεια ανταλλακτικών και
αναλώσιµων υλικών λειτουργίας
Προϋπολογισµός: 5.931,80€ πλέον Φ.Π.Α.
(7.296,11€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)
K.A. 35 6672.21
CPV:16810000-6, 42675100-9
Α∆ΑΜ: 16REQ004237230 2016-04-19

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια ανταλλακτικών & αναλώσιµων υλικών λειτουργίας, όπως αυτή αναφέρεται
στην τεχνική έκθεση και στη συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, προϋπολογίσθηκε αξία πλέον
ΦΠΑ το ποσόν των 5.931,80 € ( 7.296,11 € µε ΦΠΑ). και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6672.21 του
προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 µε το ποσό των 5.853,66€ πλέον Φ.Π.Α. (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 7.200,00€) και τον αντίστοιχο Κ.Α. του έτους 2017 µε το ποσό των 78,14€ πλέον Φ.Π.Α.
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 96,11€).
Tα ανταλλακτικά θα καλύψουν ανάγκες επισκευής των γεωργ.µηχ/των της Υπηρεσίας
Πρασίνου,που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ενδεικτικού προυπολογισµού της µελέτης.
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής :
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

TIMH

ΣΥΝΟΛΟ

1

Λάµα κοπής αλυσοπρίονου (µήκους 30-35 εκ.)

15

10,00 €

150,00 €

2

Λάµα κοπής αλυσοπρίονου (µήκους 40-45 εκ.)

15

15,00 €

225,00 €

3

Λάµα κοπής αλυσοπρίονου (µήκους 60-70 εκ.)

10

20,00 €

200,00 €

4

Σετ φρένων αλυσοπρίονου

1

10,00 €

10,00 €

5

Καµπάνα αλυσοπρίονου

3

12,00 €

36,00 €

6

Αντλία λαδιού αλυσοπρίονου

5

20,00 €

100,00 €

7

Αλυσίδα κοπής αλυσοπρίονου (40-45 δόντια)

50

15,00 €

750,00 €

8

Αλυσίδα κοπής αλυσοπρίονου (46-70 δόντια)

50

20,00 €

1.000,00 €

9

Αλυσίδα κοπής αλυσοπρίονου (71-90 δόντια)

10

22,00 €

220,00 €

10

Μονωτικές ταινίες (τεµ.)

20

0,70 €

14,00 €

1
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11

Φίλτρο καυσίµου αλυσοπρίονου

10

5,00 €

50,00 €

12

Φίλτρο αέρα αλυσοπρίονου

10

7,00 €

70,00 €

13

Μπουζί αλυσοπρίονου

15

3,00 €

45,00 €

14

Ιµάντες χλοοκοπτικής µηχανής

15

5,00 €

75,00 €

15

Σχοινιέρα κοµπλέ (καπάκι-γρανάζι –ελατήριοτροχαλία)

2

14,00 €

28,00 €

16

Μαχαίρια κοπής χλοοκοπτικής

10

30,00 €

300,00 €

17

Μπουζί χλοοκοπτικής

15

3,00 €

45,00 €

18

Φίλτρο αέρα χλοοκοπτικής

15

5,00 €

75,00 €

19

Φίλτρο βενζίνης χλοοκοπτικής

5

5,00 €

25,00 €

20

Βάση κουρευτικής µηχανής µε µαχαίρια

4

40,00 €

160,00 €

21

Μπουζί πολυµηχανήµατος

15

3,00 €

45,00 €

22

Φίλτρο βενζίνης πολυµηχανήµατος

15

5,00 €

75,00 €

23

Ρολό µεσινέζας 4-4,5/450γρ. (~48µ.) στρογγυλό

50

12,00 €

600,00 €

24

Ρολό µεσινέζας 4-4,5/450γρ. (~48µ.)
τετράγωνο

50

14,00 €

700,00 €

10

15,00 €

150,00 €

2

40,00 €

80,00 €

26

Κεφαλή κοπής αλουµινίου µεσινέζας για
χορτοκοπτικό µηχάνηµα (4 εξόδων)
Γωνιακή κεφαλή µετάδοσης κίνησης
θαµνοκοπτικού

27

Λάµα διπλής κοπής ευθυγραµµιστικού πριονιού

1

110,00 €

110,00 €

28

Πολλαπλασιαστής µηχανηµάτων (για όλα τα
µηχανήµατα εκτός των χλοοκοπτικών)

1

25,00 €

25,00 €

29

Ελατήρια πιστονιού (για όλα τα µηχανήµατα)

5

9,00 €

45,00 €

25

3

12,00 €

36,00 €

31

Σετ µεµβράνες για καρµπυρατέρ (για όλα τα
µηχανήµατα εκτός των χλοοκοπτικών)
Ελατήρια συµπλέκτη διαφόρων µηχανηµάτων
(για όλα τα µηχανήµατα εκτός των
χλοοκοπτικών)

20

1,50 €

30,00 €

32

Σετ πιστόνια + κύλινδρο (µόνο για τη
χλοοκοπτική ALCO PRO)

2

60,00 €

120,00 €

33

Καρόβιδες διαφόρων µεγεθών µε παξιµάδι
ασφαλείας και γκρόβερ

100

0,30 €

30,00 €

34

Βίδες διαφόρων µεγεθών (για µηχανήµατα)

100

0,10 €

10,00 €

35

Φλαντζόκολλα (συσκ. ~60gr.)

10

4,00 €

40,00 €

36

Ντίζα γκαζιού µηχανηµάτων

12

5,00 €

60,00 €

37

Ντίζα συµπλέκτη µηχανηµάτων

12

5,00 €

60,00 €

38

Σωληνάκι βενζίνης Φ3,2mm (€/µ.)

10

3,00 €

30,00 €

39

Αλοιφή καθαρισµού (€/κιλό)

3

3,00 €

9,00 €

40

Γράσο διαρκείας (500γρ.)

8

5,00 €

40,00 €

41

Ταινία σήµανσης έργων (200µ/70χιλ.)

21

2,80 €

58,80 €

30

2
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ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

5.931,80 €
1.364,31 €
7.296,11 €

Επισηµαίνεται , ότι οι ανωτέρω αναφερόµενες ποσότητες των ειδών δύνανται να
αυξοµειώνονται µεταξύ τους µέχρι του ποσού του προϋπολογισµού της µελέτης, ανάλογα µε τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Πειραιάς……..……………..
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΡ. Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Α. ∆ΡΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

3

ΠΡΟΜΗΘ. ΑΝΤΑΛ. & ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Προµήθεια ανταλλακτικών και
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
αναλώσιµων υλικών λειτουργίας
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προϋπολογισµός: 5.931,80€ πλέον Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
CPV:16810000-6, 42675100-9
∆/ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ
K.A. 35 6672.21
ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ.& ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α∆ΑΜ: 16REQ004237230 2016-04-19

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Λάµα κοπής αλυσοπρίονου (µήκους 30-35 εκ.)
Λάµα κοπής αλυσοπρίονου (µήκους 40-45 εκ.)
Λάµα κοπής αλυσοπρίονου (µήκους 60-70 εκ.)
Σετ φρένων αλυσοπρίονου
Καµπάνα αλυσοπρίονου
Αντλία λαδιού αλυσοπρίονου
Αλυσίδα κοπής αλυσοπρίονου (40-45 δόντια)
Αλυσίδα κοπής αλυσοπρίονου (46-70 δόντια)
Αλυσίδα κοπής αλυσοπρίονου (71-90 δόντια)

15
15
10
1
3
5
50
50
10

Μονωτικές ταινίες (τεµ.)

20

Φίλτρο καυσίµου αλυσοπρίονου

10

Φίλτρο αέρα αλυσοπρίονου
Μπουζί αλυσοπρίονου
Ιµάντες χλοοκοπτικής µηχανής
Σχοινιέρα κοµπλέ (καπάκι-γρανάζι –ελατήριο-τροχαλία)
Μαχαίρια κοπής χλοοκοπτικής
Μπουζί χλοοκοπτικής
Φίλτρο αέρα χλοοκοπτικής
Φίλτρο βενζίνης χλοοκοπτικής

10
15
15
2
10
15
15
5

Βάση κουρευτικής µηχανής µε µαχαίρια

4

Μπουζί πολυµηχανήµατος
Φίλτρο βενζίνης πολυµηχανήµατος
Ρολό µεσινέζας 4-4,5/450γρ. (~48µ.) στρογγυλό

15
15
50

Ρολό µεσινέζας 4-4,5/450γρ. (~48µ.) τετράγωνο
Κεφαλή κοπής αλουµινίου µεσινέζας για χορτοκοπτικό
µηχάνηµα (4 εξόδων)
Γωνιακή κεφαλή µετάδοσης κίνησης θαµνοκοπτικού

50
10
2

Λάµα διπλής κοπής ευθυγραµµιστικού πριονιού

1

4
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Πολλαπλασιαστής µηχανηµάτων (για όλα τα µηχανήµατα
εκτός των χλοοκοπτικών)
Ελατήρια πιστονιού (για όλα τα µηχανήµατα)
Σετ µεµβράνες για καρµπυρατέρ (για όλα τα µηχανήµατα
εκτός των χλοοκοπτικών)
Ελατήρια συµπλέκτη διαφόρων µηχανηµάτων (για όλα τα
µηχανήµατα εκτός των χλοοκοπτικών)
Σετ πιστόνια + κύλινδρο (µόνο για τη χλοοκοπτική ALCO
PRO)
Καρόβιδες διαφόρων µεγεθών µε παξιµάδι ασφαλείας και
γκρόβερ

100

34
35
36
37

Βίδες διαφόρων µεγεθών (για µηχανήµατα)

100

Φλαντζόκολλα (συσκ. ~60gr.)

10

Ντίζα γκαζιού µηχανηµάτων
Ντίζα συµπλέκτη µηχανηµάτων

12
12

38

Σωληνάκι βενζίνης Φ3,2mm (€/µ.)

10

39

Αλοιφή καθαρισµού (€/κιλό)

3

40

Γράσο διαρκείας (500γρ.)

8

41

Ταινία σήµανσης έργων (200µ/70χιλ.)

21

28
29
30
31
32
33

1
5
3
20
2

Πειραιάς,……………………….
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΡ. Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Α. Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Προµήθεια ανταλλακτικών και
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
αναλώσιµων υλικών λειτουργίας
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προϋπολογισµός: 5.931,80€ πλέον Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
CPV:16810000-6, 42675100-9
∆/ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ
K.A. 35 6672.21
ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ.& ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α∆ΑΜ: 16REQ004237230 2016-04-19

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιµων υλικών λειτουργίας
Προϋπολογισµού: 6.503,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει προµήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιµων
υλικών λειτουργίας που θα χρησιµοποιηθούν για την επισκευή και συντήρηση γεωργικών
µηχανηµάτων του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Υλικών και Κίνησης Οχηµάτων της ∆/νσης Περ/ντος &
Πρασίνου.
Συγκεκριµένα, τα είδη που θα προµηθευτεί η Υπηρεσία θα είναι καινουργή και
κατασκευασµένα από υλικά αρίστης ποιότητας, που θα πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας
και ασφάλειας .
Η δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιµων υλικών λειτουργίας
προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.931,80€ πλέον Φ.Π.Α. (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
7.296,11€)και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6672.21 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 µε το ποσό των
5.853,66€ πλέον Φ.Π.Α. (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 7.200,00€) και τον αντίστοιχο Κ.Α. του
έτους 2017 µε το ποσό των 78,14€ πλέον Φ.Π.Α. (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 96,11€).
Πειραιάς,………..……………..
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΡ. Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Α. ∆ΡΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Προµήθεια ανταλλακτικών και
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
αναλώσιµων υλικών λειτουργίας
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προϋπολογισµός: 5.931,80€ πλέον Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
CPV:16810000-6, 42675100-9
∆/ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ
K.A. 35 6672.21
ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ.& ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α∆ΑΜ: 16REQ004237230 2016-04-19

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της συγγραφής :
Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η ανωτέρω προµήθεια υλικών για τις ανάγκες του
Τµήµατος Παρκοτεχνίας της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου.
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 5.931,80€ πλέον Φ.Π.Α.
Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό και την Τεχνική Έκθεση της µελέτης και θα βαρύνουν τον ΚΑ 35 6672.21 του
προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 µε το ποσό των 5.853,66€ πλέον Φ.Π.Α. (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 7.200,00€) και τον αντίστοιχο Κ.Α. του έτους 2017 µε το ποσό των 78,14€ πλέον Φ.Π.Α.
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 96,11€)..
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους.
ΑΡΘΡΟ 2ο.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού ή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση γίνεται σύµφωνα µε τις
κάτωθι διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
β) Του Ν 2286/95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων"
(ΦΕΚ 19 /Α/1-2-95).
γ)Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
δ) του Ν. 2362/95, άρθρο 89, Υ.Α. 35130/739 ΦΕΚ 1291 Β΄ /2010
ε) του Ν.3861/2010,
στ) του Ν.3852/2010 και
ζ) του Ν.4281/2014 άρθρο 157
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας :
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία :
Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων,
Β) Η προµέτρηση υλικών,
Γ) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση),
∆) Αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η προµήθεια των υλικών θα εκτελεσθεί µε χρέωση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου
και θα ισχύει για ένα (1) έτος µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. ∆εν είναι υποχρεωτική η
εξάντληση από το ∆ήµο ολόκληρου του ποσού του διαγωνισµού, εφ’ όσον δεν προκύπτουν
αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω είδη.
ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό ή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν την ηµέρα του διαγωνισµού τα εξής δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και
το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
2) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα
3) ∆ήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφεροµένων ειδών, το εργοστάσιο στο
οποίο κατασκευάζονται τα προσφερόµενα είδη και τον τόπο εγκατάστασής του.
4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των
όρων του διαγωνισµού ή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της παρούσας µελέτης και τους
αποδέχονται πλήρως & ανεπιφύλακτα.
5) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου.

Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην τιµή του
προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν για όλα τα είδη. δεν θα γίνονται δεκτές
προσφορές για επιµέρους είδη.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των υλικών, τη µεταφορά, την παράδοση και
την εκφόρτωσή τους στις αποθήκες του ∆ήµου, ή σε άλλο οποιοδήποτε χώρο υποδείξει η Υπηρεσία..
Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό ή στη διαδικασία µε απευθείας ανάθεση πρέπει στις προσφορές
τους να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης, τον χρόνο εγγύησης των ανταλλακτικών
και τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα..
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των-ανταλλακτικών ορίζεται σε ένα (1) έτος
τουλάχιστον.
Όλα τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ή στη διαδικασία µε
απευθείας ανάθεση.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης στη
τιµή του προϋπολογισµού της µελέτης, εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και
η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
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ΑΡΘΡΟ 7Ο
Ενστάσεις:
Οι ενστάσεις κατά της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων ή της νοµιµότητας διενέργειας του
διαγωνισµού ή της απ’ ευθείας ανάθεσης ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλονται
εγγράφως σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης .
ΑΡΘΡΟ 8ο
Υπογραφή σύµβασης-Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει
µέσα σε (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της
προµήθειας. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, µετά την καλή
ολοκλήρωση της προµήθειας θα αντικατασταθεί µε ίδιας αξίας εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας
και θα ισχύει για ένα (1) έτος από της υπογραφής του συµφωνητικού, οπότε θα λήγει ο χρόνος
εγγύησης καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών. Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις
παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος προσκόµισης υλικού
Ο ∆ήµος δύναται να προµηθεύεται τα υλικά σε τµηµατικές παραγγελίες ή εφάπαξ.
Ο χρόνος προσκόµισης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο προµηθευτής
να τα προσκοµίσει και να τα εκφορτώσει µε δικό του προσωπικό από την έγγραφη ειδοποίησή του
από την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, ορίζεται σε (5) ηµέρες σε χώρο που θα του υποδειχθεί.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την
επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον (5)
εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού, ο προµηθευτής υποχρεούται να
υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό ( ∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο ) θεωρηµένο από τον
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η
ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των προθεσµιών παράδοσης των υλικών, ισχύει το
αρ.33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά και
εκφόρτωση του προµηθευόµενου υλικού στο χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου
Πειραιά µε δικά του µεταφορικά µέσα. Επίσης , είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει
από υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή άλλου µέχρι της παρουσίασης των υλικών στον
χώρο που θα του υποδειχθεί.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Έλεγχοι – ∆οκιµές – Αντικατάσταση ακατάλληλων υλικών :
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης
µε µακροσκοπικό έλεγχο, µηχανική εξέταση & πρακτική δοκιµασία..
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που συστήνεται από το ∆ήµο(Υπ. Απ. 11389/93)
και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους των προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής.
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Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
αντικαταστήσει αυτά ολόκληρα µε άλλα, που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης εντός δέκα (10)
ηµερολογιακών ηµερών. Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση κηρύσσεται
έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών που ορίζεται σε ένα έτος από
την υπογραφή του συµφωνητικού, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να κάνει µε δικές του δαπάνες
την άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής
ποιότητας .
Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών επιστρέφεται στον
ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Τρόπος πληρωµής:
Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον
προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή των ειδών, τα οποία θα παραδίδει τµηµατικά, µε την
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Κρατήσεις:
Όλες οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα, χαρτόσηµα,
καθώς και οι κρατήσεις: 1) φόρος εισοδήµατος 4%, 2) φόρος 0,10% επί της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.
Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον
εργαστηριακό έλεγχο, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που προµηθεύει, σύµφωνα
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Πειραιάς,………..……………..
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΡ. Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Α. Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΚΑ

Brings x Statton 750 & 675
1

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Alko Pro
Rover Quantum
Dolmar 60

2

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ

3

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Husqvarna
Solo 690
Stihl M 193T
Stihl MS 251
Nova PRO PN 2500
Nova PRO 5200
Nova PRO 7200
Mc Culloch PRO MAC 54
Husqvarna

4

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Stihl MS 193T
Kraft
Efco PTX 2500
Efco TG 2750 XP

5

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΚΟΦΤΕΣ

Matrix PHT 26750
Husqvarna 123HD-60
Dolmar HT2556
Dolmar
Kawasaki TG 53E

6

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

Bluedot
Inter Power 5500
Matrix BMS 1400-3
Husqvarna 553RS

7

ΣΚΑΠΤΙΚΑ

Kraft
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