ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Α ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :α) «Μπαταριών διαφόρων
τύπων για το ηλεκτρολογικό ».
β)Μπαταριών UPS & λοιπές µπαταρίες
α) ( Από Κ.Α. 20.6672.15 )
β) (Από Κ.Α. 10.6699.12 )

Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: eleκtro@pireasnet.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4930.5 €
επί πλέον Φ.Π.Α 24 %.
CPV: 31440000-2
Α∆ΑΜ : 17REQ006059077 / 11-04-2017

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής
Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια µπαταριών διαφόρων τύπων για τις
υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά. Η ολική αξία του αντικειµένου της προµήθειας είναι το συνολικό ποσό του
προϋπολογισµού της υπηρεσίας, δηλαδή το ποσό των 4930.5 € επί πλέον ΦΠΑ 24%.
Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη.
Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 2Ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1)Ν.4412/16-ΦΕΚ,147,Α΄ 8-8-16 ∆ηµόσιες Σύµβασης Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών προσαρµογή στις οδηγίες
2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
2)Του Ν. 3852/7-6-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης”. εκτός της περίπτωσης β της παρ VII του άρθρου 172 παρ β του άρθρου 194 και της παρ 5 του άρθρου
196 που καταργούνται µε τον Ν.4412/16
3)Του Ν. 3463/20 06 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 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 δευτέρου εδαφίου της παρ 2 του 257 της παρ 7
και άρθρου 265 της παρ 1 του άρθρου 268 που καταργούνται µε τον Ν4412/16
4)Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247 Α’ Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
5)Του Ν. 3681/2010 Ενίσχυση της ∆ιαφάνεια µε την ανάρτηση Νοµών και Πράξεων στην διαύγεια όπως τροποποιή
θηκε µε τον Ν.4412/16
6) Του Π∆80/2016(Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάχτες )
ΑΡΘΡΟ 3ΟΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία της προµηθείας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1.- Ενδεικτικός προϋπολογισµός
2.-Τιµολόγιο
3.- Τεχνική περιγραφή
4.- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 4Ο∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα κατά την πρόσκληση τους οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους και
τα εξής δικαιολογητικά:
1- Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών
2- Φορολογική ενηµερότητα
3- Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείτε η εγγραφή τους σε αυτό
4).- Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα ,σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να προσφέρουν για όλα τα είδη, µιας η περισσοτέρων οµάδων.
δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µιας οµάδας
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ΑΡΘΡΟ 5Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας θα είναι πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 6Ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆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 η εµπορικό µητρώο.
ΑΡΘΡΟ 7Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο ή στους αναδόχους που θα προσφέρουν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών που συµετεχει/ουν, εφόσον η προσφορά του
γίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και έχει/ουν προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολο
γητικά.
ΑΡΘΡΟ 8Ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του προβλεπόµενου χρόνου
( αρθ 105/ Ν.4412/2016) για την υπογραφή του συµφωνητικού.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης κηρύσσεται
Έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προµήθεια
να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που τυχόν εµφανίσει ελαττώµατα κακοτεχνίας η αδικαιολόγητη φθορά και η
οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση βλάβη η φθορά που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δυο ηµερολο
γιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεως .Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία εφαρµόζονται
οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ –ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την µεταφορά και την εκφόρτωση των ειδών, η οποία θα πραγµατοποιείται µε δικά του
µέσα.
ΑΡΘΡΟ 11 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προµηθευτής ο οποίος δεν προσέρχεται µέσα στην προσθεµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική
σύµβαση µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε η αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο η στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε .
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν
α) η σύµβαση δεν υπογράφτηκε η τα είδη δεν φορτώθηκαν παραδόθηκαν η αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του φορέα
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση η σύµβαση επιβάλλονται µε
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις. Άρθρο 203 του Ν.4412/16
ΑΡΘΡΟ 12ΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία εκτός του Φ.Π.Α. που

βαρύνει το ∆ήµο.
1) 0,06% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
2) Φόρος εισοδήµατος 4%
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ΑΡΘΡΟ 13Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των µηχανηµάτων γίνεται από επιτροπή που ορίζεται (αρ.221 του Ν.4412/16 ).Κατά την διαδικασία
παραλαβής διενεργείται ποιοτικός κ ποσοτικός έλεγχος (αρ. 208/ του Ν.4412/16 ).
ΑΡΘΡΟ 14Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Μετά την αποπεράτωση της προµηθείας ,µε την οριστική παραλαβή των αναφερόµενων υλικών και την προσκόµιση
των απαιτούµενων νόµιµων δικαιολογητικών µπορεί να εκδοθεί το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής ( άρθρο 200 του
Ν.4412/2016).

Πειραιάς , 24-03-2017

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

Ι. ΠΙΤΤΑΣ

∆ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
H
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Α.ΜΗΛΙΑΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Α ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : α) «Μπαταριών διαφόρων
τύπων για το ηλεκτρολογικό ».
β)Μπαταριών UPS & λοιπές µπαταρίες
α) ( Από Κ.Α. 20.6672.15 )
β) (Από Κ.Α. 10.6699.12 )

Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: eleκtro@pireasnet.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4930.5 €
επί πλέον Φ.Π.Α 24 %.
CPV: 31440000-2
Α∆ΑΜ : 17REQ006059077 / 11-04-2017

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την αγορά µπαταριών διαφόρων τύπων για της υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά.
προϋπολογισµού δαπάνης 4.930.5 € επί πλέον Φ.Π.Α.24%
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στο προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2017 µε Κ.Α. 20 6672.15
& Κ.Α.10.6699.12
Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µετά από έλεγχο και δοκιµή.
Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, τελευταίου τύπου µε όλες τις βελτιώσεις, ανθεκτικά στις καταπονήσεις,
θα είναι γνωστού εργοστασίου και θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας (αρ-72 του Ν 4412/16 )
βάσει των προδιαγραφών τους, θα φέρουν δε τα ανάλογα σήµατα έγκρισης και αποδοχής ποιότητας CE
κλπ σύµφωνα µε τα διεθνή και Ελληνικά στάνταρτ. Θα συνοδεύονται µε τις απαραίτητες οδηγίες λειτουργίας
και χρήσης στα Ελληνικά.
ΌΜΑ∆Α Α΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ Κ.Α.20,6672,15
ΑΡΘΡΟ 1ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ni-MH 7,20V 1800mAh για CB
Μπαταρίες κατάλληλες για τα CB του ∆ήµου BP O518 τύπου Ni-MH 7,20V 1800mAh.
Σε συσκευασία (1 Τεµαχίου)

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5 V SIZE ΑΑΑ(XL) Αλκαλικές (6LR61)
Μπαταρίες 1,5V µεγέθους ΑΑΑ αλκαλικές. Σε συσκευασία (4 Τεµαχίων)

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5 V SIZE ΑΑ Αλκαλικές
Μπαταρίες 1,5V µεγέθους ΑΑ αλκαλικές. Σε συσκευασία (4 Τεµαχίων)
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ΑΡΘΡΟ 4ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9,0V Αλκαλικές
Μπαταρίες 9,0V µεγέθους πλακέ αλκαλικές. Σε συσκευασία (1 Τεµαχίου)

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5V SIZE D (XL) Αλκαλικές
Μπαταρίες 1,5V µεγέθους D , αλκαλικές. Σε συσκευασία (2 Τεµαχίων)

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,2 V SIZE ΑΑΑ(XL) Επαναφορτιζόµενες
Μπαταρίες 1,2V µεγέθους ΑΑΑ επαναφορτιζόµενες Σε συσκευασία (4 Τεµαχίων)

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,2 V SIZE ΑΑ Επαναφορτιζόµενες
Μπαταρίες 1,2V µεγέθους ΑΑ επαναφορτιζόµενες . Σε συσκευασία (4 Τεµαχίων)

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9,0V Επαναφορτιζόµενες
Μπαταρίες 9,0V µεγέθους πλακέ επαναφορτιζόµενες . Σε συσκευασία (1 Τεµαχίου)

ΑΡΘΡΟ 9ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,2V SIZE D (XL) Επαναφορτιζόµενες
Μπαταρίες 1,2V µεγέθους D , επαναφορτιζόµενες . Σε συσκευασία (2 Τεµαχίων)
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ Κ.Α.10,6699,12
Τα άρθρα 4,5,6,7,8 της οµάδας Β είναι τα ίδια µε τα αντίστοιχα άρθρα 2,3,4,6,7.της οµάδας Α
ΑΡΘΡΟ 1ο Μπαταρία Μολύβδου 12V 5.0Α
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µολύβδου κατάλληλη για: συστήµατα παροχής αδιάλειπτης ενέργειας (UPS)
Οι µπαταρίες να είναι βαθειάς εκφόρτισης
Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής :
1) Ονοµαστική τάση : 12V
2) Χωρητικότητα (20hrs) : 5.0Ah
3) Ύψος :107mm (4.21inches)
4) Συνολικό ύψος συσκευασίας :101mm (3.98inches)
5) Μήκος: 90mm (3.54inches)
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6) Πλάτος: 70mm (2.76inches)
7) Βάρος 1.76 Kg (3.75Ibs)
ΑΡΘΡΟ 2οΕπαναφορτιζόµενες µπαταρίες για UPS
Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες για UPS µηδενικής συντήρησης αλλά και για πάρα πολλές
χρήσεις (συναγερµούς, κτλ)
Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής :
1) Ονοµαστική τάση : 6V
2) Χωρητικότητα: 3,4AH
3 ) CCA: 69CCA
4) Μήκος: 134mm
5 ) Πλάτος: 34mm
6) Ύψος: 67mm
7) ∆ιαστάσεις 15,08χ3,4χ09,82 cm

ΑΡΘΡΟ 3οΕπαναφορτιζόµενες µπαταρίες για UPS
Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες για UPS
Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής :
1) Ονοµαστική τάση: 12V
2) Χωρητικότητα (20hrs) : 7.2Ah
3) ∆ιαστάσεις 15,1χ6,5χ9,4

Πειραιάς , 24-03-2017

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

Ι. ΠΙΤΤΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
H
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α.ΜΗΛΙΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Α ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : α) «Μπαταριών διαφόρων
τύπων για το ηλεκτρολογικό ».
β)Μπαταριών UPS & λοιπές µπαταρίες
α) ( Από Κ.Α. 20.6672.15 )
β) (Από Κ.Α. 10.6699.12 )

Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: eleκtro@pireasnet.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4930.5 €
επί πλέον Φ.Π.Α 24 %.
CPV: 31440000-2
Α∆ΑΜ : 17REQ006059077 / 11-04-2017

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΌΜΑ∆Α Α΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ Κ.Α.20,6672,15
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ.

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μπαταρίες για CB
Μπαταρίες για CB BP O518 Ni - MH
7,2V 1800mAh.

Τεµάχια

3

36,5

109,5

120
100
10

3,2
3,2
3,2

384
320
32

10

3,7

37

Συσκευασία
Συσκευασία

20
20

10
9

200
180

Τεµάχια

5

12

60

Συσκευασία

5

12

60

2
3
4
5

6
7
8
9

Μπαταρίες αλκαλικές
Μπαταρίες αλκαλικές 1,5V AAA
( Μικρές ).
Μπαταρίες αλκαλικές 1,5V ΑΑ
Μπαταρίες 9,0V αλκαλικές.(Πλακέ)
Μπαταρίες 1,5V D αλκαλικές
(Mεγαλες)
Μπαταρίες επαναφορτιζόµενες
Μπαταρίες επαναφορτιζόµενες 1,2V
AAA ( Μικρές).
Μπαταρίες επαναφορτιζόµενες 1,2V ΑΑ
Μπαταρίες 9,0V
επαναφορτιζόµενες.(Πλακέ)
Μπαταρίες 1,2V D επαναφορτιζόµενες
(Mεγαλες)

Συσκευασία
Συσκευασία
Τεµάχια
Συσκευασία

1382,5
331,8
1714,3

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ
Χίλια εφτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και τρία λεπτά
Για την Οµάδα Α µε Κ.Α. 20.6672.15.
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ΟΜΑ∆Α Β΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ Κ.Α.10,6699,12
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ.

ΜΟΝΑ∆Α

2
3

Μπαταρίες για UPS
Μπαταρίες UPS 12V - 5,00Ah ,20hrs
Μπαταρίες UPS 6V - 3,4Ah ,
Μπαταρίες UPS 12V - 7,2Ah ,20hrs

Τεµάχια
Τεµάχια
Τεµάχια

104
16
20

18
15
19

1872
240
380

4
5
6

Μπαταρίες αλκαλικές
Μπαταρίες αλκαλικές 1,5V AA
Μπαταρίες αλκαλικές 1,5V ΑΑA ( Μικρές ).
Μπαταρίες 9,0V αλκαλικές.(Πλακέ)

Συσκευασία
Συσκευασία

150
30
20

3,2
3,2
3,2

480
96
64

7
8

Μπαταρίες επαναφορτιζόµενες
Μπαταρίες επαναφορτιζόµενες 1,2V AAA
( Μικρές).
Μπαταρίες επαναφορτιζόµενες 1,2V ΑΑ

20
24

10
9

200
216

Α/Α.

1

Τεµάχια .

ΣΥΝΟΛΟ

Συσκευασία
Συσκευασία

3548
851,52
4399,52

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ
Τέσσερεις χιλιάδες τρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα δυο λεπτά
Για την Οµάδας Β µε Κ.Α.10.6699.12
Γενικό σύνολο 6.113.82 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%.

Πειραιάς , 24 -03-2017
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

Ι. ΠΙΤΤΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
H
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α.ΜΗΛΙΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ
8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Α ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : α) «Μπαταριών διαφόρων
τύπων για το ηλεκτρολογικό ».
β)Μπαταριών UPS & λοιπές µπαταρίες
α) ( Από Κ.Α. 20.6672.15 )
β) (Από Κ.Α. 10.6699.12 )

Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: eleκtro@pireasnet.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4930.5 €
επί πλέον Φ.Π.Α 24 %.
CPV: 31440000-2
Α∆ΑΜ : 17REQ006059077 / 11-04-2017
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1) Το παρόν τιµολόγιο αφορά στην προµήθεια µπαταριών διαφόρων τύπων για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά.

Η ολική αξία του αντικειµένου της προµήθειας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού της υπηρεσίας,
δηλαδή το ποσό των 4930.5 € επί πλέον ΦΠΑ 24%.
Οι τιµές µονάδας των µπαταριών αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.
Στις αναγραφόµενες τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑ∆Α Α
Προµήθεια Μπαταριών διαφόρων τύπων για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά.

(Κ.Α. 20.6672.15)
ΑΡΘΡΟ 1ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταριές για CB 7,2V
όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου : Τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 36,50 € ).
ΑΡΘΡΟ 2ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες αλκαλικές 1,5V
(AAA Μικρές ).
όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή : Σε συσκευασία 4 τεµαχίων Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ( 3,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 3ο
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες αλκαλικές 1,5V
(AA) όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή : Σε συσκευασία 4 τεµαχίων Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ( 3,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 4ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες αλκαλικές 9,0V
(Πλακέ) όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου :Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ( 3,20 € ).
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες αλκαλικές 1,5V
(D) (Μεγάλες) όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή Σε συσκευασία 2 τεµαχίων :Τρία ευρώ και εβδοµήντα λεπτά ( 3,70 € ).
ΑΡΘΡΟ 6ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας .Μπαταρίες επαναφορτιζό
µενες 1,2V (AAA Μικρές ). όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή Σε συσκευασία 4 τεµαχίων :∆έκα ευρώ ( 10,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 7ο
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες επαναφορτιζό
µενες 1,2V (AA) όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή Σε συσκευασία 4 τεµαχίων :Εννέα ευρώ ( 9,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 8ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες επαναφορτιζό
µενες 9,0V (Πλακέ) όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου :∆ώδεκα ευρώ. (12,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 9ο
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες επαναφορτιζό
µενες 1,2V (D) (Μεγάλες) όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή Σε συσκευασία 2 τεµαχίων :∆ώδεκα ευρώ. (12,00 € ).

ΟΜΑ∆Α Β΄
Προµήθεια Μπαταριών διαφόρων τύπων για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά.

(Από Κ.Α. 10.6699.12 )
ΑΡΘΡΟ 1ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες UPS 12V 5.00Ah
όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου :∆εκαοκτώ ευρώ ( 18,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 2ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες UPS 6V 3,4.Ah
όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου :∆εκαπέντε ευρώ και ( 15,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 3ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες UPS 12V 7.2Ah
όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου : δεκαεννέα ευρώ ( 19,00 € ).
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ΑΡΘΡΟ 4ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες αλκαλικές 1,5V
(AAA Μικρές ).
όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή Σε συσκευασία 4 τεµαχίων :Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ( 3,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 5ο
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. .Μπαταρίες αλκαλικές 1,5V
(AA) όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή Σε συσκευασία 4 τεµαχίων :Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ( 3,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 6ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες αλκαλικές 9,0V
(Πλακέ) όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου :Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ( 3,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 7ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. .Μπαταρίες επαναφορτιζό
µενες 1,2V (AAA Μικρές ). όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή Σε συσκευασία 4 τεµαχίων :∆έκα ευρώ ( 10,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 8ο
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας. Μπαταρίες επαναφορτιζό
µενες 1,2V (AA) όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή Σε συσκευασία 4 τεµαχίων :Εννέα ευρώ ( 9,00 € ).
Πειραιάς 24/ 03/ 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

Ι.ΠΙΤΤΑΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

ΕΛΕΓXΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
&ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α.ΜΗΛΙΑΣ
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