ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ:

ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ

Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015

ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

Αξηζ Πξωη.: 11318

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1
ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00
ΣΗΛ.: 26910 - 22978
FAX: 26910- 22978
E-mail : prom@aigialeia.gov.gr
Πλερουορίες: Δαβανέλλοσ Λαμπρηνή
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Ο Δήκαξρνο Αηγηαιείαο
Δηαθεξύζζεη όηη:
Ο Δήκνο Αηγηαιείαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα: « Πξνκήζε ηα
αζθ αιηνκίγκαην ο γ η α ηη ο α λάγθε ο ην π Δήκνπ Α η γ ηαιεία ο » πξνθεξύζζεη
πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγωληζκό κε ζπκπιήξωζε ηηκνινγίνπ κε έγγξαθεο θαη
ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο ζε εληαίν έληππν πξνζθνξάο θαη θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε
ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο αζθαιηνκίγκαηνο ,
ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΕΚΠΟΣΑ ζηηο 23 Aπξηιίνπ 2015, εκέξα Πέκπηε
ζηηο 11π.κ ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα Αηγίνπ, ζηελ έδξα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Δήκνπ Αηγηαιείαο Ν. Αραΐαο, Ν. Πιαζηήξα 11 θαη Καλειινπνύινπ (1νο Όξνθνο), Αίγην,
Σ.Κ. 25100 ελώπηνλ ηεο Αξκόδηαο Επηηξνπήο θαη ηωλ λόκηκωλ εθπξνζώπωλ ηωλ
ελδηαθεξνκέλωλ.
ε πεξίπηωζε πνπ δελ δηεμαρζεί ε Δεκνπξαζία γηα νπνηαδήπνηε ζνβαξό ιόγν ή
θεξπρζεί άγνλε, ηόηε απηή ζα επαλαιεθζεί θαη ζα δηελεξγεζεί ζηηο 30 Απξηιίνπ 2015
εκέξα Πέκπηε ζηηο 11:00 π.κ. ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα Αηγίνπ, ζηελ έδξα ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο Ν. Αραΐαο, Ν. Πιαζηήξα 11 θαη
Καλειινπνύινπ (1νο Όξνθνο), Αίγην, Σ.Κ. 25 100 ελώπηνλ ηεο Αξκόδηαο Επηηξνπήο
θαη ηωλ λόκηκωλ εθπξνζώπωλ ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ.
Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο
www.aigialeia.gov.gr.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ηνπ Δήκνπ
Αηγηαιείαο ηελ αλωηέξω εκεξνκελία θαη ώξα.
Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα είλαη 39.996,35 € κε Φ.Π.Α.
Εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 2%, επί ηνπ πνζνύ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ,
ήηνη 650,35€.
Όιεο νη πξνζθνξέο ζα παξαδνζνύλ ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ρνξεγνύληαη
από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Δήκνπ, ηει. 26910-22978, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ώξεο. Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ζα βαξύλεη ηνλ αλάδνρν.
Ο Δήμαρτος
Αζανάσηος Παναγόποσλος
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Δήκαξρνο Αηγηαιείαο θ. Αζαλάζηνο Παλαγόπνπινο έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, πξνθεξύζζεη Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε έγγξαθεο θαη ελζθξάγηζηεο
πξνζθνξέο ζε αληίζηνηρν έληππν πξνζθνξάο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο αζθαληομίγμαηος ηνπ έηνπο 2015
πξνθεηκέλνπ ν Δήκνο Αηγηαιείαο λα αληηκεησπίζεη ηηο βιάβεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ Δήκν
Αηγηαιείαο (ζηελ πόιε ηνπ Αηγίνπ θαη ηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλόηεηεο).Η θαηαθύξσζε ηειηθά
γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδόκελνπο
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δηαθήξπμε νπζηώδεηο όξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηελ ρακειόηεξε
ηηκή.
ΆΡΘΡΟ 1ο
Ιζρύνπζεο Δηαηάμεηο
Σν λνκηθό θαζεζηώο πνπ δηέπεη ηόζν ην δηαγσληζκό όζν θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη:
α . Η Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Ε. ¨πεξί Ε.Κ.Π.Ο.ΣΑ.¨.
β . Η κε αξηζ. πξση. 27874/93 εξκελεπηηθή εγθύθιηνο ηνπ ΤΠ.Ε.
γ . O Ν. 3463 ¨Δεκνηηθόο & Κνηλνηηθόο Κώδηθαο¨.
δ. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθώλ ζεκάησλ».
ε . Σν ΠΔ. 105/89 γηα πξνϋπνινγηζκό δαπάλεο πάλσ από 200.000 ECU.
ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010
δ. Σελ ππ’ αξ. 35130/739/9-8-2010 Τπνπξγηθή Απόθαζε
ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014
ΆΡΘΡΟ 2ο
πκβαηηθά ζηνηρεία
ηνηρεία ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνύλ ζ’ απηή θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:
1) Η δηαθήξπμε
2) Οη ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ
3) Ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο
4) Η πξνζθνξά ηνπ κεηνδόηε
5) Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
6) Η ηερληθή έθζεζε
ΆΡΘΡΟ 3ο
Πξνϋπνινγηζκόο - Υξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο
3.1 Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνϋπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζό ησλ 32.517,36 επξώ
ζπλ Φ.Π.Α. 23%, δειαδή ζπλνιηθά πνζό ησλ 39.996,35 επξώ.
3.2 Πξνέξρεηαη από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2015.
3.3 Θα ρξεκαηνδνηεζεί από πόξνπο ηνπ Δήκνπ.

ΆΡΘΡΟ 4ο
Όξγαλν, Υξόλνο θαη ηόπνο δηαγσληζκνύ
1) Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί από ηελ αξκόδηα επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ
(παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ).
2) Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο Καλειινπνύινπ &
Νηθνιάνπ Πιαζηήξα 11 1νο όξνθνο από ηελ Αξκόδηα Επηηξνπή Ε.Κ.Π.Ο.ΣΑ ζηηο 23 Απριλίοσ
2015 εκέξα Πέμπηη. Ώξα παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζηηο 11.00 π.κ.
ΆΡΘΡΟ 5ο
Λήςε πιεξνθνξηώλ
1. Εθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη δεηήζνπλ εκπξόζεζκα έγγξαθα θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα, απηέο παξέρνληαη δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από
ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ.
2. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαη ή παξαδίδνληαη ην αξγόηεξν ηέζζεξηο (4)
εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Όηαλ επείγνληεο ιόγνη θαζηζηνύλ ηελ
πξνζεζκία απηή αλεθάξκνζηε, ηόηε κπνξεί λα νξηζζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο, πξηλ από ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
Σειέθσλα ιήςεο πιεξνθνξηώλ: 26910-22978
Αξκόδηνο ππάιιεινο: Δαβαλέιινπ Λακπξηλή
ΆΡΘΡΟ 6ο
Δεθηνί ζηνλ Δηαγσληζκό
1. ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί:
α. Έιιελεο θαη αιινδαπνί θαηαζθεπαζηέο θαη πξνκεζεπηέο.
β. Ηκεδαπά θαη αιινδαπά Ννκηθά Πξόζσπα.
γ. πλεηαηξηζκνί.
δ. Ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.
Εθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ
βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ
από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.
Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, πεξηζζόηεξνπο από έλαλ (1)
δηαγσληδόκελνπο.
2. Όζνη ζπκκεηέρνπλ νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ ζηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα:
α. Σελ θεξεγγπόηεηά ηνπο.
β. Σελ επαγγεικαηηθή ηνπο αμηνπηζηία.
γ. Σελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε.
δ. Σηο ηερληθέο ηνπο δπλαηόηεηεο.
ΆΡΘΡΟ 7ο
Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ Δηαγσληζκό
Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό νθείιεη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή
απνθιεηζκνύ :
α. Οη Έιιελεο πνιίηεο.
1. Εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα ην ζύλνιν ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ είλαη ην 2% επί ηνπ πνζνύ
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δειαδή 650,35€. Γεληθά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΕΚΠΟΣΑ
θαη ην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014.
2. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα
πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηόηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ δελ είλαη ιεπθό, ζα
ππνβάιιεηαη έλνξθε βεβαίσζε ελώπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ, πεξί ησλ
αδηθεκάησλ πνπ αθνξνύλ νη θαηαδίθεο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην κεηξών. Αλ από ηελ έλνξθε
βεβαίσζε πξνθύπηεη όηη θάπνηα από ηηο θαηαδίθεο αθνξά ηα αδηθήκαηα πνπ πξνθαινύλ
απνθιεηζκό ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πξνζθνκίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί αλ ην αδίθεκα αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. Η έλνξθε

βεβαίσζε δηαηεξεί ηελ ηζρύ ηεο γηα όζν ρξόλν αληηζηνηρεί ζην πεξηερόκελν ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ.
Γηα ηα Ννκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο πηζηνπνηεηηθνύ πνηληθνύ
κεηξώνπ έρνπλ νη λόκηκνη εθπξόζσπνη ηεο ζπκκεηερνύζεο εηαηξίαο, ζε πεξίπησζε αλώλπκεο
εηαηξίαο (Α.Ε.) πξόεδξν θαη δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαη ζε πεξίπησζε νκόξξπζκσλ (Ο.Ε.),
εηεξόξξπζκσλ (Ε.Ε.) θαη εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) ηνπο δηαρεηξηζηέο απηώλ
3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ
ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, ή άιιε αλάινγε
θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή έθδνζεο απόθαζεο
αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε
αλάινγε δηαδηθαζία.
4. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
5. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ 3, 4
θαη 5 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη από ηελ
νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό.
6. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηό θαη
ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από αξκόδηα δεκόζηα αξρή , πνπ
ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ.
7. Επίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα θαηαζέζνπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο
πξνζθνξάο ηνπο, ηηο παξαθάησ δειώζεηο:
1. Δήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηεο παξνύζαο
κειέηεο ζπλνιηθά ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηνπο απνδέρεηαη ρσξίο θακία επηθύιαμε θαη όηη ηα
πιηθά πνπ ζα πξνκεζεύζεη ηνλ Δήκν καο είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ελ ιόγσ
κειέηεο.
2. Δήισζε όηη ζα θαιύςεη ηνλ Δήκν κε ηελ πξνζθεξόκελε εγγύεζε αθόκα θαη απεπζείαο αλ απηό
απαηηεζεί από ηνλ Δήκν.
β. Σα λνκηθά πξόζσπα.
Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά όπσο νξίδεηαη από ην λόκν (Δηαρεηξηζηήο θιπ).
γ. Γηα ηνπο αιινδαπνύο, ηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα, ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο, ηηο ελώζεηο
πξνκεζεπηώλ ηζρύνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
ΕΚΠΟΣΑ.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα είλαη επθξηλή
θσηναληίγξαθα ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Επί ποινή αποκλειζμού ο μειοδόηης πρέπει να προζκομίζει με ηην σπογραθή ηης
ζύμβαζης ηο Πιζηοποιηηικό ΕΚ για ηον έλεγτο Παραγωγής ζηο Εργοζηάζιο από
αναγνωριζμένο οργανιζμό πιζηοποίηζης καθώς και ηο πιζηοποιηηικό ζσζηήμαηος
διατείριζης ποιόηηηας ζύμθωνα με ΕΝ ΙISO 9001.
ΆΡΘΡΟ 8ο
Υξόλνο θαη Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ
1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο δηαθήξπμεο.
2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινύλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν κέρξη
ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνύ εξγάζηκε εκέξα.
3. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Δήκν κε νπνηνδήπνηε ηξόπν πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνύ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ
πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα
απνζθξαγηζζνύλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία.
4. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξόζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο.

ΆΡΘΡΟ 9ο
Σηκέο Πξνζθνξώλ - Επηβαξύλζεηο Μεηνδνηώλ
1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ:
α) ηελ ηηκή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ κε θξαηήζεηο, ρσξίο Φ.Π.Α..
β) ην πνζνζηό Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο.
2. Η ηηκή δίδεηαη αλά κνλάδα κέηξεζεο πιηθνύ ζε αληίζηνηρν έληππν πξνζθνξάο ηεο κειέηεο ζε
πξνϋπνινγηζκό πξνζθνξάο.
3. Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξώ. Πξνζθνξά ζε άιια λνκίζκαηα ή κε ξήηξα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
4. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή κνλάδνο ή δελ δίδεηαη εληαία ή θαηά είδνο
ηηκή, γηα νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα πνπ πξνθεξύρζεθε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απόθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο.
5. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ο θάζε
ελδηαθεξόκελνο ζα πξνζθέξεη κόλν κηα ηηκή γηα θάζε πιηθό όπσο απηά δίλνληαη ζην έληππν
πξνζθνξάο.
6. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
7. Εάλ ζην δηαγσληζκό νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, νη πξνζθνξέο ζα
εμεηάδνληαη ιεπηνκεξώο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο. Γηα ην ζθνπό απηό ζα
δεηεζνύλ από ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνύλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά γηα
ηνλ ιόγσ ηεο ρακειήο ηηκήο.
ΆΡΘΡΟ 10ο
Ιζρύο Πξνζθνξώλ
1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ ρσξίο θακία αιιαγή αλεμάξηεηα από
νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξώ πξνο μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθό δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο από ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ ελόο (1) έηνπο, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε. Μεηά ηελ ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνύ νξίνπ παξάηαζεο ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο, καηαηώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ, εθηόο εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδόηεο
γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ εθόζνλ δελ έρεη γίλεη πξνκήζεηα νιόθιεξεο ηεο πξνβιεπόκελεο
πνζόηεηαο.
3. Ο Δήκνο κπνξεί λα κελ δεηήζεη ηελ πξνκήζεηα όιεο ηεο πνζόηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό κειέηεο ρσξίο θακία επηπιένλ απνδεκίσζε ηνπ αλαδόρνπ.
ΆΡΘΡΟ 11ο
Γιώζζα ύληαμεο ησλ Πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο θαζώο θαη όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζα είλαη ζπληαγκέλα απνθιεηζηηθά ζηελ
Ειιεληθή γιώζζα. Θα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε όια ηνπο ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα
εξκελεύεηαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. Ξελόγισζζα έγγξαθα ζα είλαη κεηαθξαζκέλα θαη
επηθπξσκέλα επίζεκα, εθηόο από ηα επηζπλαπηόκελα ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο.
ΆΡΘΡΟ 12ο
Φάθεινο πξνζθνξάο
1. Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν, θαιά
ζθξαγηζκέλν ζε δύν (2) αληίγξαθα.
2. Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ απηνύ κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή
απνθιεηζκνύ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο.
3. Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνύλ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κέζα ζε θαιά
ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, όπνπ έμσ απ’ απηόλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο κε θεθαιαία
γξάκκαηα:
α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Δήκνπ πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
γ) Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.

ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη αλαγξάθεηαη ν αύμσλ αξηζκόο ν νπνίνο αλαγξάθεηαη θαη ζηα
πξαθηηθά.
4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη
εηδηθόηεξα:
α) Όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνύληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, κε
ηελ ζεηξά πνπ απηά αλαθέξνληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα, ώζηε λα κελ ππάξρεη πξόβιεκα
απώιεηαο ηνπο θαζώο θαη ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο.
β) Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ηελ «ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπνπ έμσ από απηόλ
ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο κε θεθαιαία γξάκκαηα όια ηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν (12.3) ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Μέζα ζηνλ θάθειν απηό ζα
πεξηέρνληαη όια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ, θαζώο θαη ην εξσηεκαηνιόγην
(εθόζνλ δεηείηαη) ζπκπιεξσκέλν ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. Μέζα ζηνλ θάθειν ζα
πεξηέρνληαη θαη ηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνύ ζηελ Ειιεληθή
ή Αγγιηθή γιώζζα. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Λόγσ ηνπ κεγάινπ
όγθνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηόηε ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη
αθνινπζνύλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ».
γ) Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ηελ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπνπ έμσ από
απηόλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο κε θεθαιαία γξάκκαηα όια ηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν (12.3) ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Μέζα ζηνλ θάθειν
απηό ζα πεξηέρεηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε πνπ πξνζθέξεη ζε
επξώ. ηηο ηηκέο απηέο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη θξαηήζεηο θαζώο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα
ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνύ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε,
εθηόο ηνπ Φ.Π.Α. Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο, όηαλ
αλνηρζεί ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
5. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μύζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζώζεηο. Εάλ
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε από ηνλ
πξνζθέξνληα. Η επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ
παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηηο ηπρόλ
δηνξζώζεηο, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηέο. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή
δηνξζώζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνύλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο.
6. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, εθηόο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρόλ δελ
απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο
όξνπο απηήο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγεζνύλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θάζε δηεπθξίληζε,
ηξνπνπνίεζε ή απόθξνπζε όξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξόζθιεζεο ή ηεο πξνζθνξάο.
Δηεπθξηλίζεηο δίλνληαη από ηνλ πξνζθέξνληα κόλν όηαλ δεηνύληαη από ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ,
είηε ελώπηνλ ηεο είηε ύζηεξα από έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Από ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη
ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ
δεηήζεθαλ.
7. Δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο από ηνλ ίδην δηαγσληδόκελν.
8. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη εθόζνλ ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ο
θάζε ελδηαθεξόκελνο ζα πξνζθέξεη κόλν κηα ηηκή γηα θάζε πιηθό αλά ζπζθεπαζία όπσο απηά
δίλνληαη ζην έληππν πξνζθνξάο.
9. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ:
ηελ ηηκή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ, κε θξαηήζεηο, ρσξίο Φ.Π.Α.
ην πνζνζηό Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο.
ΆΡΘΡΟ 13ο
Δηεμαγσγή Δεκνπξαζίαο
Αθνύ πεξάζεη ε ώξα ηνπ άξζξνπ 4 ηεο δηαθήξπμεο, θεξύζζεηαη ην ηέινο ηεο παξάδνζεο ησλ
πξνζθνξώλ θαη αλαγξάθεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε
πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, εθηόο αλ ε επίδνζε πξνζθνξώλ πνπ άξρηζε πξηλ από ηελ
ώξα ιήμεσο απνδνρήο ησλ πξνζθνξώλ, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ώξα απηή ,νη
πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηε ιήμε ηεο ώξαο παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξώλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή σο
εθπξόζεζκεο..

Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ, ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκόζηα θαη αξρίδεη από
ηελ επηηξνπή ε θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ζεηξά επίδνζεο θαη
αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά πεξηιεπηηθά ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αλνηθηό θάθειν..
Ο ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ θιεηζηό θάθειν πνπ πεξηέρεη ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη πάλσ ζ’ απηόλ ν αύμνληνο
αξηζκόο ηνπ αλνηθηνύ θαθέινπ.
Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ή δελ είλαη ζύκθσλα κε ηνπο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. ηελ ζπλέρεηα από ηελ αξκόδηα
Επηηξνπή ζπληάζζεηαη πξαθηηθό, ζην νπνίν θαηαρσξνύληαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιαλ.
Πξνζθνξά πνπ παξειήθζε θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξαθηηθό δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά
επηζηξέθεηαη ζθξαγηζκέλε ζηνλ δηαγσληδόκελν.
Η κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ επηζύξεη πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθόο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνύ, δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκόδηα
Επηηξνπή αμηνιόγεζεο.
Η επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ θαζνξίδεη ηε πξνζεζκία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ αλαιόγσο ηνπ
αξηζκνύ απηώλ θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ δπζρεξεηώλ. Η πξνζεζκία απηή δε δύλαηαη λα ππεξβεί ην
κήλα.
ΆΡΘΡΟ 14ο
Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ
1. Σν αξκόδην όξγαλν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ κε γλσκνδόηεζή
ηνπ πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη:
α. Σελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ή
β. Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ίδηνπο ή λένπο όξνπο.
Γ. Σελ θαηαλνκή ηεο πξνκήζεηαο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δηαηξεηό πιηθό αλά νκάδα πιηθώλ κεηαμύ
ηζνδπλάκσλ πξνζθνξώλ ή ηελ δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμύ ηνπο. Ιζνδύλακεο ζεσξνύληαη νη
πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αλνηγκέλε πξνζθνξά.
2. ηελ πεξίπησζε, πνπ ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο γλσκνδνηεί γηα:
α. ηε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο,
β. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξώλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ,
γ. ηελ ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ κε λένπο όξνπο,
ηόηε ηελ ηειηθή απόθαζε ιακβάλεη ην Δεκνηηθό πκβνύιην.
ΆΡΘΡΟ 15ο
πλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ
ε πεξίπησζε πνπ δελ δηεμαρζεί ε Δεκνπξαζία γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή θεξπρζεί άγνλε ηόηε ζα
επαλαιεθζεί ηελ 30 Απριλίοσ 2015 εκέξα Πέμπηη θαη ώξα 11:00 θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα
ζπλερηζηεί κέζσ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο.
ΆΡΘΡΟ 16ο
Ελζηάζεηο
Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο λνκηκόηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο
ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ’ απηόλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο:
1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζην Δήκν, κέζα ζην κηζό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από
ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Γηα ηνλ
θαζνξηζκό ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Αλ πξνθύπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιόθιεξε εκέξα.
Η έλζηαζε εμεηάδεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κεηά από γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνύ θαη ε ζρεηηθή απόθαζε εθδίδεηαη ην αξγόηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από
ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ.
Όηαλ κε ηελ παξαπάλσ απόθαζε ηξνπνπνηείηαη όξνο ηεο δηαθήξπμεο, ηόηε κεηαηίζεηαη θαη ε
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαηά ρξνληθό δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ. ηελ πεξίπησζε απηή, όζνλ αθνξά ηε δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.

2. Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ’ απηόλ,
κόλν από πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό ή απνθιείζζεθε απ’ απηόλ ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιόγνπο πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Η έλζηαζε
ππνβάιιεηαη ζην Δήκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, κέρξη θαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα
από ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη
αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνύ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ δηαγσληζκνύ από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο. Η επηηξνπή ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε
αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζή ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά.
3. Oη ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκόηεηαο ή ζπκκεηνρήο δηαγσληδόκελνπ δελ αλαθόπηνπλ ηελ ζπλέρηζε
ηνπ δηαγσληζκνύ, αιιά ιακβάλεηαη απόθαζε από ηε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κεηά ηελ αμηνιόγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο.
4. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαζώο θαη νη απνθάζεηο ηεο πνπ αθνξνύλ
ζηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκόηεηά ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε
πξνζβνιή ηνπο ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463.
5. Ο Δήκνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην πεξηερόκελν ησλ απνθάζεσλ
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο ελζηάζεηο. Η γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε ηελ
απνζηνιή ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ή ηεο ίδηαο ηεο απόθαζεο κε ηειενκνηνηππηθή ζπζθεπή (fax).
6. Ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιιν ιόγν εθηόο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δελ ιακβάλνληαη
ππόςε.
ΆΡΘΡΟ 17ο
Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο
1. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθύξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε, πνπ πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α) Σν είδνο.
β) Σελ πνζόηεηα.
γ) Σελ ηηκή.
δ) Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα είδε.
ε) Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθύξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρόλ
απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ όξσλ απηώλ.
ζη) Σα ζηνηρεία ηεο απόθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο. Αλαθνίλσζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία
ηεο απόθαζεο απηήο, είλαη άθπξε.
δ) Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ
αθνινπζεί έρεη κόλν απνδεηθηηθό ραξαθηήξα.
3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε
δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο. Εθόζνλ ε
ζύκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξώλ πνπ αλαθέξεηαη
παξαπάλσ, ν ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζύκβαζεο.
4. Εάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ
ζύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από
γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο.
ΆΡΘΡΟ 18ο
ύκβαζε
1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο, θαηαξηίδεηαη από ην Δήκν ε ζρεηηθή ζύκβαζε πνπ
ππνγξάθεηαη θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε.
2. Η ζύκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη όια ηα ζηνηρεία
ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
α. Σνλ ηόπν θαη ρξόλν ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
β. Σα ζπκβαιιόκελα κέξε.
γ. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζόηεηα.
δ. Σελ ηηκή.
ε. Σνλ ηόπν, ηξόπν θαη ρξόλν παξάδνζεο ησλ πιηθώλ.
ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθώλ.

δ. Σηο πξνβιεπόκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο.
ε. Σνλ ηξόπν επίιπζεο ησλ ηπρόλ δηαθνξώλ.
ζ. Σνλ ηξόπν πιεξσκήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη
αλαπξνζαξκνγή.
η. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.
ηα. Σελ παξαιαβή ησλ εηδώλ.
3. Η ζύκβαζε γηα δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη
ησλ ηεπρώλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ
έγθξηζε γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Η ζύκβαζε δελ κπνξεί λα
πεξηέρεη όξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Η ζύκβαζε ππνγξάθεηαη από ηνλ Δήκαξρν.
4. Η ζύκβαζε ηξνπνπνηείηαη όηαλ απηό πξνβιέπεηαη από ζπκβαηηθό όξν ή όηαλ ζπκθσλήζνπλ γη'
απηό θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο.
5. Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ:
α. Παξαδόζεθε νιόθιεξε ε πνζόηεηα, ή εάλ απηή πνπ παξαδόζεθε ζε πεξίπησζε δηαηξεηνύ
πιηθνύ, ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο σο
αζήκαλην, ή αλ ν Δήκνο δελ δήηεζε ηελ πξνκήζεηα ηεο ππόινηπεο πνζόηεηαο.
β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζόηεηα πνπ παξαδόζεθε.
γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, αθνύ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρόλ
θπξώζεηο ή εθπηώζεηο.
δ. Εθπιεξώζεθαλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα
κέξε θαη απνδεζκεύζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο.
ΆΡΘΡΟ 19ο
Εγγπήζεηο
1. Εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό.
α. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηό 2%, επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ή όπσο ζην άξζξν 7ν αλαιύεηαη.
β. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε πξνκήζεηα,
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπόκελεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε
(5) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθύξσζεο.
2. Εγγύηζη καλής εκηέλεζης ηης ζύμβαζης.
α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε, γηα κέξνο ή γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο,
ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ΦΠΑ.
β. Η εγγύεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
γ. ηηο εγγπήζεηο αλεμάξηεηα από ην όξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηύπν πνπ πεξηβάιινληαη,
πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ζ΄ απηέο όηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 26 ηεο αξηζκ. 11389/1993
απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ.
δ. Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή
ηνπ πιηθνύ θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρόλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ηα είδε είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε,
ηκεκαηηθά, ε εγγύεζε απνδεζκεύεηαη ζηαδηαθά ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο
αμηνιόγεζεο, θαηά πνζό πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαιήθζεθε
νξηζηηθά. Εάλ ζην πξσηόθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξόζεζκε
παξάδνζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο εθπξόζεζκεο παξάδνζεο.
ΆΡΘΡΟ 20ο
Σόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη ζηελ Απνζήθε ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο.
ΆΡΘΡΟ 21ο
Υξόλνο παξάδνζεο
Ο πξνκεζεπηήο δεζκεύεηαη γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ησλ πιηθώλ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ηα ππό πξνκήζεηα πιηθά κέζα ζηα ρξνληθά
πεξηζώξηα, κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδνληαη από ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηκεκαηηθά

ή ζπλνιηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγείσλ θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη αλώηεξε ησλ
(5) πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ησλ πιηθώλ.
ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο πξνκήζεηαο ν πξνκεζεπηήο ζα ελεκεξώλεηαη αξρηθά εγγξάθσο θαη
ζηελ ζπλέρεηα ζα νξίδεηαη εύινγε εκεξνκελία παξάδνζεο , ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο
(5) πέληε εκεξνινγηαθέο εκέξεο πέξαλ ηεο νπνίαο γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο νξίδεηαη πνηληθή
ξήηξα ηξηάληα (30,00) ΕΤΡΩ .
Μεηά από 50 εκέξεο ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο
ΆΡΘΡΟ 22ο
Παξαιαβή πιηθώλ
Η παξαιαβή πιηθώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηνύ,
νπόηε θαη ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν παξαιαβήο ή απόξξηςεο.
Ο Δήκνο κπνξεί λα κελ δεηήζεη ηελ πξνκήζεηα όιεο ηεο πνζόηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό κειέηεο ρσξίο θακία επηπιένλ απνδεκίσζε ηνπ αλαδόρνπ.
ΆΡΘΡΟ 23ο
Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ.
1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα ππνγξάςεη
ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε, θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε πνπ έγηλε ζην
όλνκα ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηή, κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο.
2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε,
εθόζνλ δελ παξέδσζε ηα είδε ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο
παξνύζαο.
3. Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ’ απηόλ
νη θπξώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηεο αξ. 11389/1993 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ
Εζσηεξηθώλ.
ΆΡΘΡΟ 24ο
Εγγύεζε
1. Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο όηη ηα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεύζεη
ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θαη ηεο
πξνζθνξάο θαη όηη ζα είλαη ζην ζύλνιό ηνπο από πιηθά άξηζηεο πνηόηεηαο θαη θαηαζθεπήο,
απαιιαγκέλα από νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ αθνξά ηα πιηθά θαηαζθεπήο απηώλ, είηε
ζηελ εξγαζία θαηαζθεπήο θαη όηη απηά ζα αληαπνθξίλνληαη από θάζε άπνςε γηα ηελ ρξήζε θαη
ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Ο ρξόλνο ηεο εγγύεζεο ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ
θαζνξίδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδόκελσλ. Ο ρξόλνο απηόο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο
από έλα (1) ρξόλν θαη ζα αξρίδεη από ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνύ πιήξνπο θαη έηνηκνπ γηα
ιεηηνπξγία.
2. Εάλ θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή έηνηκνπ (πιήξνπο) πιηθνύ απηό ή ηκήκα ηνπ βξεζνύλ όηη
δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο ζπκθσλεκέλεο ζύκβαζεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ν
πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη νιόθιεξν ην
αθαηάιιειν πιηθό ή ηκήκα απηνύ κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο
παξαιαβήο. Αλ ε αλσηέξσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο
θαη ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη, εθπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηνπ Δήκνπ.
ΆΡΘΡΟ 25ο
Σξόπνο Πιεξσκήο
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ ηεο παξνύζεο ζα γίλεη κε εμόθιεζε ησλ επηκέξνπο πνζώλ κεηά
ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ θαη κεηά ηελ πξνζθόκηζε θαη ηνλ έιεγρν
ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ.

ΆΡΘΡΟ 26ο
Άιια ζηνηρεία
1. Ο Δήκνο απνθιείεη ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή, ν νπνίνο δελ ζα πξνζθέξεη ην ζύλνιν ησλ
δεηνύκελσλ από ηελ ηερληθή έθζεζε πξνο πξνκήζεηα εηδώλ.
2. Όηαλ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ππεξηζρύεη ν Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α
3. Όηαλ ε δηαθήξπμε δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο ηζρύεη ν Ε.Κ Π.Ο.Σ.Α θαη όηαλ
απηόο δελ αλαθέξεηαη ν Ν.2286/95
ΆΡΘΡΟ 27ο
Καλόλεο Δεκνζηόηεηαο ηεο Δηαθήξπμεο.
1. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο
ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ, ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ (Πεηκεδά 1 3νο όξνθνο).
2. Η πεξίιεςε ηεο παξνύζεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ
θαηαζηήκαηνο θαη ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα.
Οη δαπάλεο δεκνζηεύζεσο ηεο δηαθεξύμεσο βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν
Η παξνύζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξ.75/2015 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο.
ΆΡΘΡΟ 28ο
Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ-Κξίζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνύ
Η θαηαθύξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη ζύκθσλε κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πνπ πξνζθέξεη ηελ ρακειόηεξε ηηκή.
Ιζόηηκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ απηή αθξηβώο ηηκή θαη είλαη ζύκθσλεο κε
ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξόζθιεζεο, ηόηε δηελεξγείηε
θιήξσζε από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ.
ΆΡΘΡΟ 29ο
Σξόπνο Πιεξσκήο
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ ηεο παξνύζεο ζα γίλεη κε εμόθιεζε ησλ επηκέξνπο πνζώλ
ακέζσο κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ θαη κεηά ηελ πξνζθόκηζε θαη
ηνλ έιεγρν ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ.

Ο Δήκαξρνο

Αζαλάζηνο Παλαγόπνπινο

ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΗ ΔΗΜ Ο Κ Ρ ΑΤΙ Α
Ν Ο Μ Ο Σ Α Χ Α Ϊ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ
Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Μ ΕΛΕ ΤΗ:

«Προμήθεια
ασφαλτομίγματος»

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1 /2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ : € 32.517,36
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ :

€ 39.996,35

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Πρόχειρος διαγω νισμός

O ΣΥΝΤΑΞ ΑΣ:

Κωνσταντίνος Σταυρουλόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΗΜΟ ΚΡ ΑΤΙ Α
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος»
Ν Ο Μ Ο Σ Α Χ Α Ϊ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
•

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

•

2) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

•

3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

•

4) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

•

5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

•

6) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

•

6) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

•

7) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

•

8) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

•

9) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1 /2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΘΕΩΡΗΣΗΣ:

21 / 01 /2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

«Προμήθεια
ασφαλτομίγματος»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α/Α

ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αρ.
Τιμολ Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΛΙΚΕΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
1

Ασφαλτόμιγμα

1

σακί
(25
κιλών)
4,754.00

Αίγιο, / / 2015
Ο Συντάξας

Κωνσταντίνος Σταυρουλόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αίγιο,
/
/ 2015
Ο Τμηματάρχης

Ελευθέριος Αθανασίου
Πολιτικός Μηχανικός

Σελίδα 1 από 5

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Αίγιο,
/
/ 2015
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ανδρέας Θ. Τσιγκρής
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ,

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια
ασφαλτομίγματος»

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Αρ.
Μ.Μ.
Τιμολ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
1 Ασφαλτόμιγμα

1

σακί
(25
κιλών)

4,754.00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
ΦΠΑ 23%
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Αίγιο, / / 2015
Ο Συντάξας

Κωνσταντίνος Σταυρουλόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αίγιο,
/
/ 2015
Ο Τμηματάρχης

Ελευθέριος Αθανασίου
Πολιτικός Μηχανικός

Σελίδα 2 από 5

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Αίγιο,
/
/ 2015
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ανδρέας Θ. Τσιγκρής
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

«Προμήθεια
ασφαλτομίγματος»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Αρ.
Τιμολ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ.

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
1 Ασφαλτόμιγμα

1

σακί (25
κιλών)
4,754.00
6.84
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
ΦΠΑ 23%
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Αίγιο, / / 2015
Ο Συντάξας

Κωνσταντίνος Σταυρουλόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αίγιο,
/
/ 2015
Ο Τμηματάρχης

Ελευθέριος Αθανασίου
Πολιτικός Μηχανικός

Σελίδα 3 από 5

32,517.36
32,517.36
7,478.99
39,996.35

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Αίγιο,
/
/ 2015
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ανδρέας Θ. Τσιγκρής
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια
ασφαλτομίγματος»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δ. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
Άρθρο 1

ο

Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα
Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα (σε σακουλάκια των 25kgr), όπως περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη: προμήθειας και μεταφοράς στις αποθήκες του Δήμου.
Τιμή ανά σακί 25 κιλών
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) :
Έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά
(Αριθμητικά) :
6.84 €

Αίγιο, / / 2015
Ο Συντάξας

Κωνσταντίνος Σταυρουλόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αίγιο,
/
/ 2015
Ο Τμηματάρχης

Ελευθέριος Αθανασίου
Πολιτικός Μηχανικός

Σελίδα 4 από 5

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Αίγιο,
/
/ 2015
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ανδρέας Θ. Τσιγκρής
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια
ασφαλτομίγματος»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Δ. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
Άρθρο 1

ο

Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα
Τιμή ανά σακί 25 κιλών
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου Αιγιαλείας (στην πόλη του Αιγίου και τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες) για το έτος 2015.
Οι τιμές του τιμολογίου είναι από το ελεύθερο εμπόριο και στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η
προμήθεια των υλικών μεταφοράς τους επί τόπου του έργου ή στις αποθήκες του Δήμου μας, ανάλογα
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται στις 32.517,36 € και η
απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση είναι 39.996,35 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η
προμήθεια θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και θα χρηματοδοτηθεί
από Δημοτικούς πόρους και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού
έτους 2015 με τον K.A. 30-6662.004 ο οποίος αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος.
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη των αναγκών
του Δήμου Αιγιαλείας (στην πόλη του Αιγίου και τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες) για το έτος
2015, η οποία θα γίνει με Πρόχειρο Διαγωνισμό με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές
συμπλήρωσης τιμολογίου σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη τεχνοοικονομικά προσφορά.
Άρθρο 2ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
β. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Ο προϋπολογισμός
δ. Η τεχνική περιγραφή
ε. Η προσφορά του μειοδότη
Άρθρο 3ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις που
αναγράφονται στη διακήρυξη.
Άρθρο 4ο
Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή
Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες :
α. εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και
β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο Αιγιαλείας.
Άρθρο 5ο
Σύμβαση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα συντάσσεται σχετική σύμβαση η οποία θα
υπογράφεται από τα δύο μέρη.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση του
διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,
σύμφωνα με αυτά που ορίζει η Διακήρυξη και ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 6ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές θα ισχύουν για (12) δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή
μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.
Άρθρο 7ο
Ποιοτική κατάσταση υλικών
Εάν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει
ελαττώματα ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην αντικατάσταση των, χωρίς καμία
επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας με
δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.
Άρθρο 8ο
Ποσοτική παραλαβή υλικών
Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 5 ημέρες από την ημέρα παραγγελίας αυτών.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται είτε στις αποθήκες του Δήμου Αιγιαλείας, είτε επί τόπου του
Έργου, από τα εντεταλμένα όργανα αυτού η οποία θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις
ανάγκες των συνεργείων του Δήμου μετά από έγγραφη εντολή της Τ.Υ. του Δήμου Αιγιαλείας.
Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον
προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.
Ο Δήμος μπορεί να εκτελέσει ορισμένες προμήθειες απολογιστικά και σε κάθε περίπτωση να
αυξήσει και να μειώσει τις ποσότητες των υλικών κατά 50% ή και να προμηθευτεί ορισμένα υλικά
χωρίς καμία υποχρέωση για αποζημίωση του αναδόχου.
Άρθρο 9ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση ανάδοχου
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σύμφωνα με τα άρθρα 27, 33
& 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Επίσης με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση λόγω μη έγκαιρης προμήθειας, όταν έχει προηγηθεί ενημέρωση του εγγράφως από την
υπηρεσία και στην συνέχεια έχει ορισθεί εύλογη ημερομηνία παράδοσης.
Άρθρο 10ο
Αθέτηση όρων συμφωνίας
10.1 Η από μέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσας συγγραφής
υποχρεώσεων, της διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωσή του
προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
10.2 Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια:
α)Την απώλεια υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού κατατιθέμενης
εγγύησης.
β)Την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία θετική ή
αποθετική στην οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου Αιγιαλείας (στην πόλη του Αιγίου και τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες) για το έτος 2015.
Για την προμήθεια αυτή θα διεξαχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμό προσφοράς.
Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και όπως αυτά περιγράφονται ανά είδος στον
προϋπολογισμό μελέτης και όλα θα είναι προέλευσης από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα
είναι πιστοποιημένα κατά C.E. που θα αναγράφεται στην συσκευασία του κάθε υλικού ή πάνω στο
υλικό, εκτός και αν αναφέρεται στη περιγραφή του άλλη χώρα προέλευσης.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται επί τόπου του εκτελούμενου έργου ή στις αποθήκες του Δήμου
μας, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Συγγραφή
Υποχρεώσεων.
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η προμήθεια, μεταφορά, επί τόπου του εκτελούμενου έργου ή στις αποθήκες του Δήμου
μας, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Για το παραπάνω αντικείμενο έχουν εφαρμογή τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9001:2000 και ΕΝ 12620.
Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα θα πρέπει να διακρίνεται για την άριστη ποιότητα,
την εξαιρετική αντοχή, την εργασιμότητά του καθώς και για τη δυνατότητα αποθήκευσής
του άνω των 2 ετών.
Η διάστρωση και εφαρμογή του να γίνεται εύκολα και με πάρα πολύ απλά μέσα (μια
σκούπα – ένα φτυάρι).
Να μπορεί να διαστρωθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Να μην
επηρεάζεται από χαμηλές θερμοκρασίες, βροχόπτωση ή χιονόπτωση.
Να παραδίδεται αμέσως στη κυκλοφορία το κομμάτι του οδοστρώματος που
υπέστη αποκατάσταση των φθορών.
Η υπολειπόμενη ποσότητα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά το άνοιγμα της
συσκευασίας.
Να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο και να είναι πιστοποιημένο ως προς την
ποιότητά του.
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