ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MHXΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « Συντήρηση και επισκευή
κλιµατιστικών µηχανηµάτων ».
( Από Κ.Α. 20.6264.02 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4 062,53 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 % .

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε ολοκληρωµένες µονάδες σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανόνες της Τέχνης, την Τεχνική Έκθεση και τα υπόλοιπα τεύχη της µελέτης και ισχύουν για όλα τα
προµηθευόµενα είδη και την έκταση τους. Σ' αυτές περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για
την πλήρη και έγκαιρη παράδοση των υλικών που αναφέρονται.
2. Για κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σχετικής
προµήθειας, δεν µπορεί να θεµελιωθεί καµία αξίωση, ή αµφισβήτηση.
3.Πιό ειδικά στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες.
α. Προµήθειες, µεταφορές, αποθηκεύσεις, φυλάξεις, επεξεργασίες και προσεγγίσεις όλων ανεξαίρετα των
υλικών που είναι αναγκαία, µαζί µε όλες τις απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και διακινήσεις µέχρι την πλή
ρη τους παράδοση.
β. Μισθούς ηµεροµίσθια, επιβαρύνσεις για λόγους υπερωριακής εργασίας, ασφαλίσεις κλπ, του ειδικευµένου
και ανειδίκευτου προσωπικού κάθε κατηγορίας.
γ. Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται, η παραλαβή, η µεταφορά επί τόπου και η επι
στροφή, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, τα λιπαντικά.
δ. Οι δαπάνες καθυστέρησης από πρόσθετα και συµπληρωµατικά µέτρα ασφάλειας για την εκτέλεση της προ
µήθειας, παρεµπόδισης της οµαλής κυκλοφορίας των διαφόρων οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης
του κοινού και της κυκλοφορίας γενικότερα.
ε. Οι δαπάνες για τους εργαστηριακούς ελέγχους των δοκιµών από το εργαστήριο του Υ.∆.Ε. και όπου αυτές
απαιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα αυτού του τιµολογίου, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
στ. Οι δαπάνες για τη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθώς και οι δαπάνες καταµετρή
σεων, συντάξεις επιµετρήσεων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεις κλπ.
ζ. Το ποσοστό των γενικών εξόδων που περιλαµβάνει τις δαπάνες εργαλείων, γενικά έξοδα και κρατήσεις,
φόρους, χαρτόσηµα, δασµούς, δικαιώµατα, ασφάλιστρα κλπ., καθώς και το όφελος του προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 1ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός µέτρου
χαλκοσωλήνα µονωµένη 1/4’’ σε κουλούρα των 25 ή 50 µέτρων, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση
και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή µέτρου : ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά ( 2,60 € ).
ΑΡΘΡΟ 2ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός µέτρου
χαλκοσωλήνα µονωµένη 3/8’’ σε κουλούρα των 25 ή 50 µέτρων, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση
και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός µέτρου: Τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά ( 3,25 € ).
ΑΡΘΡΟ 3ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας ενός µέτρου
χαλκοσωλήνα µονωµένη 1/2’’ σε κουλούρα των 25 ή 50 µέτρων, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση
και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός µέτρου :Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά ( 4,10 € ).
ΑΡΘΡΟ 4ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός µέτρου
χαλκοσωλήνα µονωµένη 5/8’’ σε κουλούρα των 25 µέτρων, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και
τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός µέτρου : Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά ( 4,90 € ).
ΑΡΘΡΟ 5ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός πυκνω
τή λειτουργίας 35 µF-450 Volt γενικής χρήσης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά ( 6,50 € ).
ΑΡΘΡΟ 6ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας ενός πυκνωτή
λειτουργίας 35 µF+1,5 µF -370 Volt γενικής χρήσης όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγρα
φή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά ( 9,80 € ).
ΑΡΘΡΟ 7ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας ενός πυκνωτή
λειτουργίας 50 µF+ 5 µF -370 Volt γενικής χρήσης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: ∆ώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτά (12,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 8ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός πυκνωτή
λειτουργίας 50 µF-450 Volt γενικής χρήσης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υπο
χρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (8,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 9ο.

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ένα κουτί πεν
τακόσια πριτσίνια αλουµινίου τυφλά 3Χ8mm, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υπο
χρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτά (20,30 € ).
ΑΡΘΡΟ 10ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας ένα κουτί πεν
τακόσια πριτσίνια αλουµινίου τυφλά 4Χ8mm, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υπο
χρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (24,40 € ).
ΑΡΘΡΟ 11ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας ένα κουτί χίλια
πριτσίνια αλουµινίου τυφλά 5Χ10mm, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (36,60€ ).
ΑΡΘΡΟ 12ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας ένα κουτί πεντα
κόσια πριτσίνια τυφλά Inox Α2 3Χ8mm,όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώ
σεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Πενήντα επτά ευρώ (57,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 13ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Ηλεκτρόδια
γενικής χρήσης χαλύβων Φ 3,25 Χ450mm σε κουτί των 4 Κg, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη
συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : ∆εκατρία ευρώ (13,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 14ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Ηλεκτρόδια
γενικής χρήσης χαλύβων Φ 4,00 Χ450mm σε κουτί των 4 Κg, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη
συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου :∆εκατέσσερα ευρώ (14,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 15ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Χηµικό υγρό
καθαρισµού πράσινο σε δοχείο των 5 λίτρων, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Eννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά (9,76 € ).
ΑΡΘΡΟ 16ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Χηµικό υγρό
καθαρισµού κόκκινο σε δοχείο των 5 λίτρων, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υπο
χρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Eννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά (9,76 € ).
ΑΡΘΡΟ 17ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Χηµικό υγρό
καθαρισµού πύργου ψύξεως σε δοχείο των 5 λίτρων, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγρα
φή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Τριανταπέντε ευρώ (35,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 18ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας υγρό οξυγόνο πλή

ρωσης µίνι πράσινης φιάλης 5 λίτρων όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώ
σεων.Τιµή ενός τεµαχίου: Eννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά (9,76 € ).
ΑΡΘΡΟ 19ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας µιας ταινίας αρ
µού µε κόλλα όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Eνα ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60 € ).
ΑΡΘΡΟ 20ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, κόλλα στιγ
µής πλαστικών – ελαστικών, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου Είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (24,40 € ).
ΑΡΘΡΟ 21ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, περµανίτη σε

φύλλα διαστάσεων 1Χ1,5m, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός φύλλου : Εξήντα ευρώ ( 60,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 22ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός ελαστικού

φύλλου παρέµβυσµα πάχους 2mm και φάρδους 1m, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγ
γραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός µέτρου : Έξη ευρώ ( 6,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 23ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός αντιτριβικού
µοτέρ, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Σαράντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (46,20 € ).
Πειραιάς, 27/ 05 / 2015.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « Συντήρηση και επισκευή
κλιµατιστικών µηχανηµάτων ».
( Από Κ.Α. 20.6264.02 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4 062,53 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 % .
Α∆ΑΜ : 15REQ002818094/03-06-2015

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής.
Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται,η προµήθεια ανταλλακτικών & υλικών για την συντή
ρηση και επισκευή µηχανηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού.Η ολική αξία του αντικειµένου της προµήθειας
είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, δηλαδή το ποσό των 4 062,53 €επί πλέον Φ.Π.Α.
23% . Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό της Υπηρε
σίας. Τα είδη θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου για έλεγχο και δοκιµή.
ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις.
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν:
α) Νόµος 3463/06 περί «κύρωσης του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
β) Νόµος 2286 / 95.
γ) Νόµος 2362 / 95 αρ.83.
δ) Υπουργική απόφαση 35130/739/ ΦΕΚ Β’ 1291/10.
ε) Υπουργική απόφαση 11389/23-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ)
στ) αρ.157 Ν.4281/14.
ΑΡΘΡΟ 3ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας.
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία :
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
β) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση).
γ) Το τιµολόγιο.
δ) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4ο Χρέωση πιστώσεων.
Η προµήθεια των υλικών θα εκτελεσθεί µε χρέωση πιστώσεων ΚΑ 20 6264.02 του προϋπολογισµού του
∆ήµου για το έτος 2015.
ΑΡΘΡΟ 5ο Σύνταξη προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, είναι έγγραφες και µέσα
στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία
µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα
αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την
διακήρυξη προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι
προσφορές που υποβάλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. Κατά την αποσφράγιση των προσφορώντο
αρµόδιο όργανο ακόµη και αν αυτό είναι το ίδιο και για την αξιολόγηση τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει
τη συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους, προς τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές
δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει
την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προςφορών.Ο προσφέ
ρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν

κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.
∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τριάντα (30) ηµέρες από την επόµενη της διενέργει
ας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υπο
βολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώνουν
χρόνο εγγύησης που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα έτος καθώς και χρόνο συντήρησης και προµήθει
ας ανταλλακτικών που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τρία χρόνια. Επίσης είναι αυτονόητο ότι οι προσφέ
ροντες µπορούν να προσφέρουν από ένα µέχρι όλα από τα ζητούµενα είδη.
ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος προσκόµισης σε τµηµατική παραγγελία.
Ο χρόνος προσκόµισης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο προµηθευτής να προσκοµίσει
τα υλικά από την έγγραφη ειδοποίηση του, ορίζεται σε (30) τριάντα ηµέρες, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία µας. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία, που εκτελεί την προµήθεια,
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παρα
δώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην
αποθήκη υποδοχής τούτων ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό (∆ελτίο Απο
στολής-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.
Η παράδοση θα γίνει κατόπιν δοκιµής των υλικών σε λειτουργία.
ΑΡΘΡΟ 7ο Υπογραφή σύµβασης –Εγγύηση.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δε
κα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβα
σης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας της προµήθειας για ένα έτος.Το ύψος
της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκο
µίσει την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 8ο Έλεγχοι-∆οκιµές.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται µε ένα ή µε όλους από τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα µε το
υλικό και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης, µε µακροσκοπικό έλεγχο, µε µηχανική εξέταση,
µε πρακτική δοκιµασία. Η προµήθεια θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης και
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 9ο Παραλαβή υλικών- Ποινική ρήτρα.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται εντός (8) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης
των υλικών,από επιτροπή που συστήνεται από τον ∆ήµο και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους των προδιαγρα
φών της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των προθεσµιών παρά
δοσης των υλικών, ο προµηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της Υπουργικής Από
φασης 11389/23-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ) και είναι 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα, για υπέρβαση ως το ½ του προβλεποµένου χρόνου παράδοσης και 5% για µεγαλύτερη υπέρβαση.
Σε περίπτωση ακατάλληλοτητας των υλικών, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτά µε
άλλα, που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης στην προθεσµία που ορίζει η Επιτροπή προµηθειών. Εάν ο
προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης
εκπίπτει αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 10ο Ευθύνες του προµηθευτή.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των
προµηθευοµένων υλικών στις αποθήκες του ∆ήµου µε δικά του µεταφορικά µέσα. Σε καµία περίπτωση δεν
επιβαρύνεται η υπηρεσία µε έξοδα µεταφοράς φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. Σε περίπτωση µεταφοράς υλικών σε

δρόµους µεγάλης κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται από τον προµηθευτή όλα τα µέτρα, χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και χωρίς διακοπή κυκλοφορία της οδού από τα τροχο
φόρα και πεζούς. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσω
πικού, του αναδόχου ή άλλου µέχρι στις παρουσίασης αυτών στις αποθήκες του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 11ο Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή.
Ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον εργαστηριακό έλεγχο, για την
διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που προµηθεύει, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 12ο Πρωτόκολλα Παραλαβής Υλικών.
Η τήρηση φακέλου έργου καταµέτρησης υλικών και το ηµερολόγιο εργασιών θα τηρούνται µε µέριµνα της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας µε εφαρµογή του 11389 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ, ΕΚ 185/23-3-1993.
ΑΡΘΡΟ 13ο Κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε 2% ΤΑ∆ΚΥ & 4% προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. Η επιβάρυνση λόγω ΦΠΑ
επιβαρύνει το ∆ήµο.
Πειραιάς, 27/ 05 / 2015.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « Συντήρηση και επισκευή
κλιµατιστικών µηχανηµάτων ».
( Από Κ.Α. 20.6264.02 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4 062,53 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 % .
Ε Κ Θ Ε Σ Η.

Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια διαφόρων ειδών ανταλλακτικά και υλικά για επισκευή µη
χανηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού. Η ολική αξία του αντικειµένου της προµήθειας είναι το συνολικό πο
σό του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, δηλαδή το ποσό των 4 062,53 € επί πλέον Φ.Π.Α.23%. Η ανωτέρω µε
λέτη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 µε Κ.Α 20 6264.02.Τα ανταλλακτικά,υλικά
κλπ θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου και µετά από έλεγχο και δοκιµή. Θα γίνει µία επίδειξη λειτουρ
γίας όπου απαιτείται. Τα προµηθευόµενα είδη θα είναι καινούργια, γνωστού και ευφήµου εργοστασίου, ανα
γνωρισµένου κατά ISO. Θα έχουν σήµα συµµόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα CE,EN,DIN,ΕΛΟΤ κ.λ.π. Η
εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους τουλάχιστον.
ΑΡΘΡΟ 1ο Χαλκοσωλήνα 1/4΄΄.
Χαλκοσωλήνα εργοστασιακή µονωµένη τύπου Talos Ecutherm ή ισοδύναµη αυτού,των 50 ή 25 µέτρων κου
λούρα 1/4΄΄ να αποτελείται από χαλκό αποξειδωµένο µε φώσφορο (DHP-Cu) µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε
χαλκό 99,9% και Ρ=0,015%-0,040% και µόνωση πυκνότητας 30-33 Kg/m³ συντελεστής θερµικής αγωγιµότη
τας 0,035 W/mK, αντοχή σε φωτιά 501-Μ1 πάχους 9mm.
Οι εργοστασιακοί µονωµένοι χαλκοσωλήνες πρέπει να είναι προϊόν προηγµένης τεχνολογίας που να συνδυά
ζει τα εξής χαρακτηριστικά: Σηµαντική και διαρκή εξοικονόµηση ενέργειας, ασφαλή λειτουργία των δικτύων,
µείωση του χρόνου εγκατάστασης,µεγάλη αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις, εύκολη διαµόρφωση στο επι
θυµητό σχήµα, δυνατότητα εξωτερικής τοποθέτησης ή εντοιχισµού, αντοχή σε ατµοσφαιρικές επιβαρύνσεις,
30 χρόνια εγγύηση για τον χαλκοσωλήνα.
ΑΡΘΡΟ 2ο Χαλκοσωλήνα 3/8΄΄.
Χαλκοσωλήνα εργοστασιακή µονωµένη τύπου Talos Ecutherm ή ισοδύναµη αυτού,των 50 ή 25 µέτρων κου
λούρα 3/8΄΄ να αποτελείται από χαλκό αποξειδωµένο µε φώσφορο (DHP-Cu) µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε
χαλκό 99,9% και Ρ=0,015%-0,040% και µόνωση πυκνότητας 30-33 Kg/m³ συντελεστής θερµικής αγωγιµότη
τας 0,035 W/mK, αντοχή σε φωτιά 501-Μ1 πάχους 9mm. Κατά τα λοιπά ως ανωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 3 ο Χαλκοσωλήνα 1/2΄΄.
Χαλκοσωλήνα εργοστασιακή µονωµένη τύπου Talos Ecutherm ή ισοδύναµη αυτού, των 50 ή 25 µέτρων κου
λούρα 1/2΄΄ να αποτελείται από χαλκό αποξειδωµένο µε φώσφορο (DHP-Cu) µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε
χαλκό 99,9% και Ρ=0,015%-0,040% και µόνωση πυκνότητας 30-33 Kg/m³ συντελεστής θερµικής αγωγιµότη
τας 0,035 W/mK,αντοχή σε φωτιά 501-Μ1 πάχους 9mm. Κατά τα λοιπά ως ανωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 4ο. Χαλκοσωλήνα 5/8΄΄.
Χαλκοσωλήνα εργοστασιακή µονωµένη τύπου Talos Ecutherm ή ισοδύναµη αυτού,των 50 ή 25µέτρων κου
λούρα 5/8΄΄ να αποτελείται από χαλκό αποξειδωµένο µε φώσφορο (DHP-Cu) µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε
χαλκό 99,9% και Ρ=0,015%-0,040% και µόνωση πυκνότητας 30-33 Kg/m³ συντελεστής θερµικής αγωγιµότη
τας 0,035 W/mK,αντοχή σε φωτιά 501-Μ1 πάχους 9mm. Κατά τα λοιπά ως ανωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 5ο. Πυκνωτής λειτουργίας.
Πυκνωτής λειτουργίας 35 µF-450 Volt γενικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 6ο. Πυκνωτής λειτουργίας.
Πυκνωτής λειτουργίας διπλός 35 µF + 1.5 µF -370 Volt γενικής χρήσης.
ΑΡΘΡΟ 7ο. Πυκνωτής λειτουργίας.
Πυκνωτής λειτουργίας 50 µF + 5 µF - 370 Volt γενικής χρήσης.
ΑΡΘΡΟ 8ο. Πυκνωτής λειτουργίας.
Πυκνωτής λειτουργίας 50 µF - 450 Volt γενικής χρήσης.
ΑΡΘΡΟ 9ο. Πριτσίνια αλουµινίου τυφλά.
Πριτσίνια αλουµινίου τυφλά πάχους 3 mm και µήκους 8 mm σε κουτί των 500 τεµαχίων.
ΑΡΘΡΟ 10ο. Πριτσίνια αλουµινίου τυφλά.
Πριτσίνια αλουµινίου τυφλά 4 Χ 8 mm.
ΑΡΘΡΟ 11ο. Πριτσίνια αλουµινίου τυφλά .
Πριτσίνια αλουµινίου τυφλά 5 Χ 10 mm σε κουτί των 1000 τεµαχίων.
ΑΡΘΡΟ 12ο. Πριτσίνια τυφλά Inox.
Πριτσίνια τυφλά Inox A2 πάχους 3 mm και µήκους 8 mm σε κουτί των 500 τεµαχίων.
ΑΡΘΡΟ 13ο.Ηλεκτροδια γενικής χρήσης
Ηλεκτρόδια γενικής χρήσης χαλύβων Φ 3,25 Χ450mm σε κουτι των 4 Κg
ΑΡΘΡΟ 14ο. Ηλεκτροδια γενικής χρήσης
Ηλεκτρόδια γενικής χρήσης χαλύβων Φ 4,00 Χ450mm σε κουτί των 4 Κg
ΑΡΘΡΟ 15ο. Χηµικό υγρό καθαρισµού.
Χηµικό υγρό καθαρισµού CB3 εσωτερικής µονάδας κλιµατιστικού χρώµατος πράσινου σε συσκευασία των 5 lt.
ΑΡΘΡΟ 16ο. Υγρό όξινο καθαριστικό,
Υγρό όξινο καθαριστικό CB1 (κόκκινο), για κλιµατιστικά εξωτερικά στοιχεία & συµπυκνωτές ψύξης.
Εξωτερική χρήση, σε δοχείο 5 lt.
ΑΡΘΡΟ 17ο. Υγρό καθαρισµού.
Το υγρό καθαριστικό τύπου Scale Kleen ή ισοδύναµο αυτού χρησιµοποιείται κυρίως σε ανοικτά συστήµατα
επανακυκλοφορίας ύδατος. Εισάγεται στο σύστηµα κατά την διάρκεια της λειτουργίας, όπου µε την ροή του
νερού συµπαρασύρει µαζί του και καθαρίζει λάσπες και βρωµιές. Περιέχει µια χρωστική ουσία που αλλάζει
χρώµα όταν εξαντλείται, επιτρέποντας έτσι εύκολο κι ολοκληρωτικό καθαρισµό σε δοχείο 5 lt.
ΑΡΘΡΟ 18ο Πλήρωση φιάλης οξυγόνου.
Πλήρωση φιάλης οξυγόνου µίνι πράσινη 5 lt χωρητικότητας για συσκευή κόλλησης.
ΑΡΘΡΟ 19ο. Ταινία αρµού αυτοκόλλητη
Ταινία αρµού αυτοκόλλητη λευκού χρώµατος φάρδους 50mm και µήκος 20 m.
ΑΡΘΡΟ 20ο. Κόλλα στιγµής.
Κόλλα στιγµής τύπου loctite 406 ή ισοδύναµο αυτής για στιγµιαίες συγκολλήσεις πλαστικών – ελαστικών σε
µπουκαλάκι των 20 gr µε καπάκι ασφαλείας & βελόνα για να µην βουλώνει το στόµιο.

ΑΡΘΡΟ 21ο. Περµανίτης.
Περµανίτης ελεύθερος αµιάντου κατάλληλος για χρήση σε θερµό ατµό και γενικές εφαρµογές.

Συνθήκες λειτουργίας : Πίεση 50 bar (max)., Θερµοκρασία + 250oC (max)., Συµπιεστότητα 9%.,
Ανάκτηση 55%.,
∆ιαστάσεις
1mΧ1,50m.
ΑΡΘΡΟ 22ο. Ελαστικό Φύλλο Παρεµβυσµάτων.
Ελαστικό φύλλο παρεµβυσµάτων κατάλληλο για χρήση σε δίκτυα νερού χαµηλής θερµοκρασίας.
Πάχος φύλλου : 2mm.
Φάρδος φύλλου : 1,00m.
ΑΡΘΡΟ 23ο. Αντιτριβικό-µοτέρ.
Το αντιτριβικό τύπου superdynamic ή ισοδύναµο αυτού να προστατεύει για 2500 ώρες λειτουργίας τους κινη
τήρες. Είναι ένα προσθετικό κινητήρα που παρέχει την µείωση τριβής, θορύβου και θερµοκρασίας τη µείωση
φθοράς να φτάνει έως 44%. Να έχει αύξηση στη απόδοση έως και 18%. Να εµποδίζει το κόλληµα των µεταλ
λικών εξαρτηµάτων.
Να βελτιώνει µε πέντε µηχανισµούς τις τριβόµενες µεταλλικές επιφάνειες :
α) ∆ηµιουργία ηλεκτροχηµικής οριακής µεµβράνης µέσω ιονισµού.
β) Οργανοµεταλλική αντικατάσταση των αντιδρώντων επί των µεταλλικών επιφανειών.
γ) ∆ηµιουργία χηµικών δακτυλίων οξειδωτικών οξέων καθαρισµού & σταµάτηµα διάβρωσης, από τα οξέα
των λιπαντικών
δ) Βελτίωση της οµαλότητας της επιφάνειας και λείανση των ανωµαλιών.
ε) Επανασκλήρυνση των αρχικών µεταλλικών επιφανειών οι οποίες ήρθαν σε επαφή.
Τα ανωτέρω αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µε πρόσθεση 5 έως 10% στο λιπαντικό. Το λιπαντικό απλώς
µεταφέρει τα συστατικά του στην εσωτερική επιφάνεια του κινητήρα όπου θα γίνουν οι ηλεκτροχηµικές
αντιδράσεις & αµέσως µε το κρύωµα του κινητήρα οι φυσικοί νόµοι δηµιουργούν την οριακή µεµβράνη
που περιγράψαµε.
Η διάρκεια ζωής της οριακής µεµβράνης να είναι µέχρι 2500 ώρες λειτουργίας. Το λιπαντικό αντικαθίστα
ται κανονικά όπως προβλέπεται.
Να συνεργάζεται µε όλα τα λιπαντικά να µην περιέχει teflon. PTFE, γραφίτη, µόλυβδο ή ενώσεις του.
Να µην είναι τοξικό. Και να είναι σε συσκευασία των 200 ml.
Πειραιάς, 27/ 05 / 2015.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Ν .ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

Ι. Π Ι Τ Τ Α Σ

Θ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΟΣ

Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Γ. ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ

∆ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥ
ΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : " Συντήρηση και επισκευή

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

κλιµατιστικών µηχανηµάτων
".
Από Κ.Α. 20 6264.02
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4 062,53 €
επί πλέον Φ . Π . Α . 23 %.

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ.
A/A
1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΛΙΚΟΥ

Χαλκοσωλήνα µονωµένη 1/4’’ σε κουλούρες
των 25 ή 50 µέτρων
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 3/8’’ σε κουλούρες
των 25 ή 50 µέτρων
Χαλκοσωλήνα µονωµένη 1/2’’ -σε
κουλούρες των 25 ή 50 µέτρων
Χαλκοσωλήνα µονωµένη5/8’’ -σε
κουλούρες των 25 µέτρων
Πυκνωτής λειτουργίας 35 µF-450 Volt
γενικής χρήσης

ΜΟΝΑΣ ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝ
2,60
390,00

ΜΜ

150,00

"

75,00

3,25

243,75

"

100,00

4,10

410,00

"

50,00

4,90

245,00

Τεµ.

50,00

6,50

325,00

6

Πυκνωτής λειτουργίας διπλός 35 µF + 1.5 µF
-370 Volt γενικής χρήσης

"

15,00

9,80

147,00

7

Πυκνωτής λειτουργίας 50 µF + 5 µF - 370
Volt γενικής χρήσης

"

15,00

12,20

183,00

8

Πυκνωτής λειτουργίας 50 µF - 450 Volt
γενικής χρήσης

"

25,00

8,20

205,00

9

Πριτσίνια αλουµινίου τυφλά 3 Χ 8 mm σε
κουτια των 500 τεµαχίων

Κουτί

1,00

20,30

20,30

10 Πριτσίνια αλουµινίου τυφλά 4 Χ 8 mm σε
κουτια των 500 τεµαχίων

"

1,00

24,40

24,40

11 Πριτσίνια αλουµινίου τυφλά 5 Χ 10 mmσε
κουτια των 1000 τεµαχίων

"

1,00

36,60

36,60

12 Πριτσίνια τυφλά Inox A2 3 Χ 8 mm σε
κουτια των 500 τεµαχίων
13 Ηλεκτρόδια γενικής χρήσης χαλύβων Φ 3,25
Χ450mm σε κουτί των 4 Κg,
14 Ηλεκτρόδια γενικής χρήσης χαλύβων Φ 4,00
Χ450mm σε κουτί των 4 Κg,

"

1,00

57,00

57,00

"

4,00

13,00

52,00

"

4,00

14,00

56,00

15 Χηµικό υγρό καθαρισµού πράσινο σε δοχείο
5 λίτρων

Τεµ.

50,00

9,76

488,00

16 Χηµικό υγρό καθαρισµού κόκκινο σε δοχείο
5 λίτρων

"

16,00

9,76

156,16

17 Υγρό καθαρισµού πύργου ψύξεως σε δοχείο
5 λίτρων
18 Πλήρωση φιάλης οξυγόνου µίνι πράσινης 5
λίτρων
19 Ταινία αρµού µε κόλλα
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

"

5,00

35,00

175,00

"

2,00

9,76

19,52

"

81,00

1,60

129,60

ΜΟΝΑΣ ΠΟΣΟΤ.

20 Κόλλα στιγµής πλαστικών – ελαστικών

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝ
24,40
122,00

"

5,00

21 Περµανίτη σε φύλλα διαστάσεων 1Χ1,5m.

Φύλλο

4,00

60,00

240,00

22 Ελαστικό φύλλο πάχους 2mm και φάρδους
1m
23 Αντιτριβικό µοτέρ.
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.

ΜΜ

10,00

6,00

60,00

Τεµ.

6,00

46,20

277,20
4062,53
934,38
4996,91

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
Πειραιάς 28-04-2015
Τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και επτά λεπτών.
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

O ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

O ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΟΣ

Ι. Π Ι Τ Τ Α Σ

Θ.

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
O ∆ΝΤΗΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Μ. Κ Α Ρ Ρ Α

Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ

Γ. ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ

