ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡ ΑΣ ΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥ ΑΙΑ
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
Γ/ΝΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ

ΜΔΛΔΣΗ
«Προμήθεια ζάκων απορριμμάηων για ηις ανάγκες ηοσ Γήμοσ
Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριόηηηας και εσπρεπιζμού για ηις
ανάγκες ηοσ Γήμοσ Αιγιαλείας ηοσ Νομικού Προζώποσ Ν.Π.Γ.Γ.
Πολιηιζμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προζηαζίας, ηης Γημοηικής
Κοινωθελούς Δπιτείρηζης και ηοσ Γημοηικού Λιμενικού Σαμείοσ ηοσ
Γήμοσ Αιγιαλείας έηοσς 2019»
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γηαθήξπμε
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
Έληππν Πξνζθνξάο
Σερληθή Έθζεζε

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ:
Ο ΤΝΣΑΞΑ:

44 /2019
35.582.90επξψ
44.122.80 επξψ
Μαρία Ραμπαβίλα
Γ.Δ. Γιοικηηικού

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ

Μελέτη

44/2019

Προμήθεια άκων Απορριμμάηων για ηις ανάγκες
ηοσ Γήμοσ Αιγιαλείας & προμήθεια ειδών
καθαριόηηηας & εσπρεπιζμού για ηις ανάγκες ηοσ
Γήμοσ Αιγιαλείας, ηoσ Νομικού Προζώποσ
Ν.Π.Γ.Γ. Πολιηιζμού Παιδείας Αθληηιζμού και
Κοινωνικής Προζηαζίας ηης Γημοηικής
Κοινωθελούς Δπιτείρηζης και ηοσ Γημοηικού
Λιμενικού Σαμείοσ.
Προϋπολογιζμός: 44.122.80€

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα άθσλ Απνξξηκκάησλ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο & πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ν.Π.Γ.Γ. Πνιηηηζκνχ Παηδείαο Αζιεηηζκνχ θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ
Σακείνπ.
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί φζνλ αθνξά ηνλ
Γήκν Αηγηαιείαο απφ Γεκνηηθνχο πφξνπο, ηνπ Γεκνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2019,θαη αληίζηνηρα γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αληηθείκελν παξνχζαο κειέηεο:
Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα
Ομάδα Α :
Δίδε θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ε νπνία ρσξίδεηαη ζε ππννκάδεο σο εμήο:
Τποομάδα 1: Δίδε θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
Τποομάδα 2: Δίδε θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ
Πνιηηηζκνχ Παηδείαο Αζιεηηζκνχ θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.
Τποομάδα 3: Δίδε θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
Τποομάδα 4: Δίδε θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ
Σακείνπ.
Ομάδα Β:
άθνη απνξξηκκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
Η δαπάλε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
44.122.80€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο & ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ αληίζηνηρα.
Ομάδα Α:
1)ΚΑ 10-6635 πνζνχ 10.848,30€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο» ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη
2) ΚΑ 60-6634 πνζνχ 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Πνιηηηζκνχ Παηδείαο Αζιεηηζκνχ θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.
3)ΚΑ 64.08.01 πνζνχ 2.520.10€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο» ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
4) ΚΑ 10-6634 πνζνχ 800,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ινηπψλ
εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο» ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ θαη

Ομάδα Β
1)ΚΑ 20-6635 πνζνχ 14.954,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
ζάθσλ απνξξηκκάησλ» ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2018 ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο:
Σελ Π1/1937/2001 εγθχθιην ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο
Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α’ 114/8-6-2006), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»
Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α΄/07-06-2010) «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
To άξζξν 4 ηεο απφ 12-12-2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ ηεχρνο Α΄240), πνπ
θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.4257/2014.
Σνπ Ν.4155/2013 Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
5. Σελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Η.ΓΗ..)»
Toλ N. 4412/2016 κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 3ν
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη:
* Η δηαθήξπμε
* Η ηερληθή έθζεζε
* Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
* Ο πξνυπνινγηζκφο
* Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ΑΡΘΡΟ 4 ο
Δγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ν Αλάδνρνο ή νη Αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ 5% ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (γηα ηηο νκάδεο ε ηηο ππννκάδεο
πνπ έρνπλ θαηαζέζεη πξνζθνξά) θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ην νπνίν ζα ζπληαρζεί
απφ ην Γήκν θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα αληίζηνηρα.
Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη
πξέπεη λα αλαθέξνπλ θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 5ο (Γικαιολογηηικά)
Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ :
α) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο
ΔΑΑΓΗΤ
β) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ θαη
γ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν
ηνπο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξίπησζεο β' , γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. (άξζξν 93 Ν.4412/16).
Δηδηθφηεξα γηα ηελ νκάδα Β πξνκήζεηα ζάθσλ απνξξηκκάησλ εθηφο ησλ αλσηέξσ ε θάζε
πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή, πξνζπέθηνπο θαη φηη είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.
Σα πξνζθεξφκελα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ζε βαζηθνχο κεραληζκνχο ή ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά απνξξίπηνληαη θαη δελ
βαζκνινγνχληαη.
Δπίζεο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε αζαθή ή ειιηπή ηερληθή πξνζθνξά.

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί πξνζθφκηζε δείγκαηνο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ,
είλαη απαξαίηεην λα πξνζθνκηζηεί δείγκα ηνπ αληίζηνηρνπ πιηθνχ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο κεηνδφηεο απνθαινχκελνο ζην εμήο πξνζσξηλφο αλάδνρνο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ
απνηειέζκαηνο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο, γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε.
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ
αξκφδηα ππεξεζία.
Οιφθιεξε ε πνζφηεηα ηεο πξνκήζεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο.
Η δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη γηα έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο .
ΑΡΘΡΟ 7ο
Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ζε επξψ θαη δε ζα κπνξνχλ λα
αλαζεσξεζνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα θαλέλα ιφγν.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Η παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, παξνπζία
ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο θαη ελ ζπλερεία ηεο
ζχκβαζεο, αιιηψο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο απφ ηελ ππεξεζία θαη αλ δελ ζπκκνξθσζεί
δηαθφπηεηαη ε ζχκβαζε ζε βάξνπο ηνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη φζα είδε βξεζνχλ ειαηησκαηηθά θαηά ην ζηάδην
παξαιαβήο ή ρξεζηκνπνίεζε ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο Γήκνο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα δψζνπλ ηελ παξαγγειία
ηκεκαηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ηηκνιφγηα εθδίδνληαη ηκεκαηηθά.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ
ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ζα επηβαξχλεηαη κε φια ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ απφ
ηνλ λφκν.

Αίγην, 25 /2/2019
Η πληάμαζα
Σκήκα Πξνκεζεηψλ

Αίγην, 25 /2/2019
Η Πξντζηάκελε
Σνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ

ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ
Αίγην, 25/2/2019
Η Γηεπζχληξηα
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

Μαξία Ρακπαβίια
Γ.Δ. Γηνηθεηηθνχ

Αηθαηεξίλε Σξίηζα
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ

Ισάλλα Νηθνινχιηα
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
Γ/ΝΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ

Μελέηη 44/2019
«Προμήθεια άκων Απορριμμάηων για ηις ανάγκες
ηοσ Γήμοσ Αιγιαλείας & προμήθεια ειδών
καθαριόηηηας & εσπρεπιζμού για ηις ανάγκες ηοσ
Γήμοσ Αιγιαλείας, ηoσ Νομικού Προζώποσ
Ν.Π.Γ.Γ. Πολιηιζμού Παιδείας Αθληηιζμού και
Κοινωνικής
Προζηαζίας
ηης
Γημοηικής
Κοινωθελούς Δπιτείρηζης και ηοσ Γημοηικού
Λιμενικού Σαμείοσ.
Προϋπολογιζμός: 44.122.80€

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Η παξνχζα πεξηγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζάθσλ απνξξηκκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο θαη ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο θαη ηνπ Ννκηθνχ ηνπ Πξνζψπνπ Πνιηηηζκνχ Παηδείαο Αζιεηηζκνχ θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο, ηης Γημοηικής Κοινωθελούς Δπιτείρηζη θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ
γηα ην έηνο 2019.
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί φζνλ αθνξά ηνλ
Γήκν Αηγηαιείαο απφ Γεκνηηθνχο πφξνπο, ηνπ Γεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2019,θαη αληίζηνηρα γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019.
Σα κεγέζε θαη νη ζπζθεπαζίεο ησλ πιηθψλ ζα είλαη ηππνπνηεκέλεο πνπ θπθινθνξνχλ ζην
εκπφξην .
Ύζηεξα απφ έιεγρν πνπ έγηλε ζηηο ηηκέο ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ ηνπνζεηήζεθαλ νη ηηκέο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΓΑ Α: ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ & ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
1. Αινπµηλφραξην 100 µέηξσλ Υ 30 cm, 1 θηινχ, Κιαζηθφ αινπµηλφραξην λα πξνζηαηεχεη
απνηειεζµαηηθά ηα ηξφθηµά απφ ην θσο θαη ηηο νζµέο απφ θξάµα αινπµηλίνπ πςειήο
αληνρήο θαη πνηφηεηαο λα δηαζέηεη ην ηδαληθφπάρνο γηα λα µε ζθίδεηαη θαη λα µελ ηζαθίδεη, λα
ρξεζηµνπνηείηαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο µαη θαη γπαιηζηεξή.
2. αθνχιεο κηθξέο γηα θαιαζάθηα WC ιεπθέο ή άιιν ρξψκα αλζεθηηθήο πνηφηεηαο πνπ λα κελ
ζρίδνληαη παθέην 30 ηεκαρίσλ
3. πξκαηάθηα ρξπζά, ζθιεξά αλζεθηηθά. Να κελ αθήλνπλ ίρλε
4. Βνχξηζεο ηνπαιέηαο (WC) θνκπιέ κε πηγθάι. Να είλαη πιαζηηθήο θαηαζθεπήο κε δνρείν
ζηήξημεο εμαηξεηηθήο αληνρήο.
5. Δληνκνθηφλν- Καηζαξηδνθηφλν άνζκν 400ml Να είλαη νηθνινγηθφ σο πξνο ην πξνσζεηηθφ
αέξην θαη λα δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεο. Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη εχρξεζηε. Να πιεξεί ηηο
νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ.
6. Καζαξηζηηθφ πγξφ γηα ρξήζε WC (ιεθάλεο) ηχπνπ παπί Καηάιιειν γηα επηθάλεηεο εµαγηέ ζε
ζπζθεπαζία 750 ml. Να θέξεη ζήµαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζµέλν ζχµθσλα µε ηηο
ηηµέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο επξσπατθήο έλσζεο επίζεο λα πεξηέρεη
ζπζηαηηθά ζχµθσλα µε ηηο ηηµέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο επξσπατθήο
έλσζεο.
7.Καιαζάθηα απνξξηκκάησλ γξαθείνπ πιαζηηθά ρξψκαηνο καχξν ή ιεπθφ Α πνηφηεηαο
8. Καιαζάθη απνξξηκκάησλ κεγάιν
9.Δπαγγεικαηηθφο Μεραληζκφο Σξνρήιαηνο γηα ζθνπγγάξηζκα (θνπβάο κε κεραληζκφ ζηίθηε)

10.Φσηηζηηθφ νηλφπλεπκα θηάιε 425 ml ρξψκαηνο κπιε
11.Πιαζηηθά πηάηα κηαο ρξήζεο ρξψκαηνο ιεπθνχ (ζπζθεπαζία παθέηνπ 20 ηεκάρηα)
12.Πιαζηηθά πνηήξηα κηαο ρξήζεο δηαθαλή ζπζθεπαζίαο 50 ηεκαρίσλ αλά παθέην
13.θφλε γηα δηάθνξεο επηθάλεηεο Α πνηφηεηαο ζε ζπζθεπαζία ηππνπνηεκέλε
14.θφλε ξνχρσλ γηα πιχζηκν ζην ρέξη 500 γξακκαξίσλ ηππνπνηεκέλε ζε ζπζθεπαζία Α
πνηφηεηαο
15.Απνξνθεηηθά παλάθηα ηχπνπ WETTEX Ν4
16. Ρνιφ ηχπνπ WETTEX 14κ. ε ξνιφ πεξίπνπ 14
µέηξα (ηχπνπ
wettex
ή
παξφµνην). Τςειή απνξξνθεηηθφηεηα, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη γξήγνξν ζηέγλσµα, ρσξίο
λα αθήλεη ρλνχδη.
17.θνπγγαξάθηα κε ζχξκα κεγάια .Να είλαη ρνληξφ εμαηξεηηθήο αληνρήο
18. Τγξφ θαζαξηζηηθφ απνξξππαληηθφ ραµεινχ αθξηζµνχ θαηάιιειν γηα φιεο ηηο επηθάλεηεο
πνπ
πιέλνληαη.
Καηάιιειν
γηα
επηθάλεηεο
απφ
:μχιν,
πιαζηηθφ,
αλνμείδσην, πιαθάθηα δαπέδνπ, µάξµαξα , ηνίρνπο θ.ι.π. Γελ ζα πξέπεη λα αθήλεη ίδεµα , λα
έρεη επράξηζηε θαη δηαθξηηηθή νζµή. Πιαζηηθή θηάιε πάλσ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη
νδεγίεο ρξήζεσο θαη αζθάιεηαο. Η ζπζθεπαζία λα δηαζέηεη πηλαθίδα µε νδεγίεο ρξήζεο θαζψο
θαη νδεγίεο πξνθχιαμεο θαη αξ. άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο ζχµθσλα µε ηελ θείµελε
λνµνζεζία.
19.Τγξφ γηα ηδάκηα κε ζχζηεκα ςεθαζκνχ, Καζαξηζηηθφ απνξξππαληηθφ, θαηάιιειν γηα φιεο ηηο
γπάιηλεο επηθάλεηεο πνπ πιέλνληαη, φπσο ηδάµηα, βηηξίλεο , παξάζπξα, παξµπξίδ θαη
ηδάµηα απηνθηλήησλ θ.ι.π. Να απνµαθξχλεη ζθφλε , ιεθέδεο, ζηίγµαηα θαη δαθηπιηέο. Να µελ
αθήλεη ίρλε, ζαµπάδεο θαη ππνιείµµαηα. πζθεπαζία ζε πιαζηηθή θηάιε µε νδεγίεο
ρξήζεσο, νδεγίεο πξνθχιαμεο θαη αξ. Αδείαο θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο ζχµθσλα µε ηελ
θείµελε λνµνζεζία. Να θέξεη ζήµαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζµέλν ζχµθσλα µε ηηο
ηηµέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο επξσπατθήο έλσζεο επίζεο λα πεξηέρεη
ζπζηαηηθά ζχµθσλα µε ηηο ηηµέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο επξσπατθήο έλσζεο
20. Τγξφ απνξξππαληηθφ θαηάιιειν γηα πιχζηµν πηάησλ, πνηεξηψλ, ζθεπψλ , θαηζαξφιεο
θαη µκαραηξνπήξνπλα ζην ρέξη. Θα πξέπεη λα είλαη παρχξξεπζην, λα δηεηζδχεη γξήγνξα , θαη
λα δηαιχεη εχθνια ηα ιίπε. Πεξηεθηηθφηεηα ζε πινχζηα ελεξγά ζπζηαηηθά θαη γιπθεξίλε.
Eηδηθήο ζχλζεζεο πνπ λα βνεζά ζηνλ θαζαξηζµφ ξχπσλ θάζε µνξθήο (ηζάη, ιίπε , αίµα
θαθέο, απγά θ.ι.π.).Σα δε ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία λα είλαη νηθνινγηθά θαη βηνδηαζπψµελα.
Να θέξεη ζήκαλζε CE λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο (ζπζηαηηθά) πνπ δίλνληαη
ζηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
21.Τγξφ θαζαξηζκνχ ραιηψλ ηχπνπ CARPEX ζπζθεπαζία 300ml
22.Τγξφ θξεκνζάπνπλν ρεξηψλ 4 ιίηξσλ θαη ελφο ιίηξνπ Α πνηφηεηαο ηππνπνηεκέλν
Παρχξεπζην δηάιπµα θαηάιιειν γηα πιχζηµν ρεξηψλ. Θα πξέπεη λα είλαη νπδέηεξνπ pH,
πεξηεθηηθφηεηα ζε πινχζηα ελεξγά ζπζηαηηθά θαη γιπθεξίλε. Σα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία λα είλαη
νηθνινγηθά
23. Φαξάζηα πιαζηηθά Α πνηφηεηαο ζε δηάθνξα ρξψκαηα κε θνληάξη
24. Υεηξνπεηζέηεο 200 θχιια (παθέην 20x200 θχιια /παθέην=4000θπιια)
ιεπθέο
επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Θα πξέπεη λα είλαη καιαθέο θαη απνξξνθεηηθέο, απφ 100% θαζαξή
ραξηνκάδα ρσξίο ρεκηθά πξφζζεηα θαη απαγνξεπκέλεο ρεκηθέο νπζίεο
25.Υαξηί ξνιφ θνπδίλαο ιεπθφ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε απφ ιεπθαζκέλν ρεκηθφ πνιηφ βάξνπο
2 θηιψλ θαη 1θηινχ δηπιά εληζρπµέλν µε δηάηξεζε απφ ιεπθαζµέλν ρεµηθφ πνιηφ µε µεγάιε
απνξξνθεηηθφηεηα πνπ δελ ζα αθήλεη ρλνχδη θαη αλζεθηηθφ γηα πνιιέο ρξήζεηο, ζα είλαη
απνξξνθεηηθφ ζην λεξφ, ην ιάδη, ην ιίπνο θαη ηα απνξξππαληηθά. Βάξνο ξνινχ 1000 γξ.
µε απφθιηζε +/- 10%) πζθεπαζία ζε πιαζηηθφ πεξίβιεµα
26. Υαξηνπεηζέηεο ιεπθέο (παθέην 100 ηεκαρίσλ) απαιέο
27.Γάληηα κηαο ρξήζεο , ρεηξνπξγηθά ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε ζπζθεπαζία
100 ηεκαρίσλ
28. Γάληηα πιαζηηθά ζε δεχγε λα είλαη ππναιιεξγηθά θαη θηιηθά πξνο ην ρξήζηε
29. Τγξφ ριψξην παρχξεπζην θαζαξηζκνχ: Υισξνθαζαξηζηηθφ ζε ππθλφξξεπζηε κνξθή ζε
ζπζθεπαζίεο ησλ 750gr,2lt & 5lt (Τπνρισξηψδεο Νάηξην ηνπιάρηζηνλ 4,2gr/100gr)
Να έρεη θαζαξηζηηθέο θαη απνιπκαληηθέο ηδηφηεηεο

πζθεπαζία: πιαζηηθή θηάιε πάλσ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη νδεγίεο ρξήζεσο θαη
αζθάιεηαο, θαζψο θαη ε έλδεημε «απνιπκαίλεη»
ΝΑ ΦΔΡΔΙ ΣΗΝ ΔΓΚΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Δ.Ο.Φ) ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ ΓΡΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΥΗΜΔΙΟΤ ΣΟΤ
ΚΡΑΣΟΤ (Γ.Υ.Κ )
30. . Τγξφ ριψξην θαζαξηζκνχ ιεπηφξξεπζην, ζπζθ.2lt (θιαζηθή ρισξίλε) Υισξνθαζαξηζηηθφ
ζε ιεπηφξξεπζηε κνξθή ζε ζπζθεπαζία 2lt (Τπνρισξηψδεο Νάηξην ηνπιάρηζηνλ 4,2gr/100gr)
Να έρεη θαζαξηζηηθέο θαη απνιπκαληηθέο ηδηφηεηεο
πζθεπαζία: πιαζηηθή θηάιε πάλσ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη νδεγίεο ρξήζεσο θαη
αζθάιεηαο, θαζψο θαη ε έλδεημε «απνιπκαίλεη»
ΝΑ ΦΔΡΔΙ ΣΗΝ ΔΓΚΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Δ.Ο.Φ) ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ ΓΡΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΥΗΜΔΙΟΤ ΣΟΤ
ΚΡΑΣΟΤ (Γ.Υ.Κ )
31.Αληαι/θφ ζθνπγγαξίζηξαο γηα επαγγεικαηηθφ θνπβά
32.Κνπβάο ζθνπγγαξίζκαηνο νηθηαθφο κε ζηξηθηήξη
33. Αιάηη γηα πιπληήξην πηάησλ 2θηιψλ, λα είλαη δξαζηηθφ αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο πςειήο
ζθιεξφηεηαο λεξνχ, λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ, λα δηαηίζεηαη ζε αζθαιή ζπζθεπαζία,
λα είλαη άνζκν θαη επράξηζην ζηε ρξήζε
34. Αιθννινχρνο ινζηφλ κε ήπηα αληηζεπηηθή δξάζε
35. θνπγγαξίζηξεο απιέο νηθηαθήο ρξήζεο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ απφιπηα κε ην
θνληάξη πνπ έρεη επηιεγεί
36. θνπγγαξίζηξεο επαγγεικαηηθέο αληηβαθηεξηδηαθέο , πνπ εθαξκφδνπλ απφιπηα κε ην
θνληάξη πνπ έρεη επηιεγεί
37. Απνζθιεξπληηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ πνπ λα είλαη δξαζηηθφ θαη θηιηθφ γηα ην πεξηβάιινλ
38. Απνζκεηηθφ W.C κε επράξηζην άξσκα θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ
39. Απνθξαθηηθή ζθφλε λα θαηαπνιεκά ηηο νξγαληθέο νπζίεο, (δηαιχεη ηξίρεο, ιίπε, ζαπνχλη
θ.ι.π.) λα δηαηεξεί ηηο απνρεηεχζεηο θαζαξέο, απαιιαγκέλεο απφ ηηο δπζάξεζηεο νζκέο
40. Γθαδάθη θηαιίδην βνπηαλίνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο
41. Γηαθαλήο κεκβξάλε θαηάιιειε γηα ηξφθηκα
42. Καιακάθηα γηα ζνπβιάθηα (θαηάιιεια γηα ηξφθηκα)
43. Καιακάθηα πιαζηηθά ζπζθεπαζίαο 100ηεκαρίσλ
44. Κάςνπιεο γηα πιπληήξην πηάησλ, λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε
πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
45. Κνληάξη κεηαιιηθφ πιαζηηθνπνηεκέλν
46. Λαδφραξην ζε ξνιφ ζπζθεπαζίαο 10κέηξσλ θαηάιιειν γηα ηξφθηκα.
47. Λεπθαληηθφ ξνχρσλ 300γξ. λα κελ πεξηέρεη ριψξην θαη λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ζε
ρξσκαηηζηά πθάζκαηα
48. Μαιαθηηθφ ξνχρσλ πγξφ κε επράξηζην άξσκα θαη ππναιιεξγηθέο ηδηφηεηεο
Να πεξηέρεη ελεξγά ζπζηαηηθά βηνδηαζπψκελα ψζηε λα µελ επηβαξχλεη ην πδάηηλν
πεξηβάιινλ . Να ζπζθεπάδεηαη ζε εηδηθά µκειεηεκέλεο ζπζθεπαζίεο ψζηε λα είλαη 100%
αλαθπθιψζηµεο θαη αζθαιείο γηα ην ρξήζηε, λα είλαη θηιηθφ µε ηελ επηδεξκίδα , θαη λα µελ
πξνθαιεί εξεζηζκνχο , λα πξνζθέξεη απαιφηεηα ζηα ξνχρα.
49. Μαληαιάθηα πιαζηηθά κεγάια 24 ηεκ αλά ζπζθεπαζία
50. Μσξνκάληεια ππναιιεξγηθά θαη ρσξίο νηλφπλεπκα 70-80 ηεµ. µε νπδέηεξν PH.
51. Ξεζθνλίζηξεο πηπζζφκελεο κε θνληάξη πιαζηηθφ
52. Πιαζηηθέο βνχξηζεο γηα πιχζηκν ραιηψλ
53. αθνχιεο εηδηθέο γηα ηξφθηκα κεζαίνπ κεγέζνπο
54. ηδεξφπαλν χθαζκα κεγέζνπο 40*130
55. θφλε πιπληεξίνπ ξνχρσλ ππναιιεξγηθή κε νπδέηεξν άξσκα θαη εχθνιε αζθαιήο ρξήζε
56. θνχπα αληαιιαθηηθφ θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ, λα ζπγθξαηνχλ ηα ζσκαηίδηα
ηεο ζθφλεο θαη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζπείξσκα ή ζχλδεζκν γηα ηε ρξήζε ηνπο κε θνληάξηα
57. Λακπξπληηθφ-ζηεγσληηθφ επαγγεικαηηθνχ πιπληεξίνπ πηάησλ πνηεξηψλ 4lit πκππθλσκέλν
ζηεγλσηηθφ/γπαιηζηηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 4 ιίηξσλ
Τγξφ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ιάκςεο ηελ πηάησλ & ησλ πνηεξηψλ. Να έρεη έγθξηζε απφ ην Γ.Υ.Κ.
θαη Γ.Γ.Α. ζχκθσλα κε ην θαλνληζκφ 1907/2006/ΔΔ

66. Απνιπκαληηθφ gel ρεξηψλ κε αληιία, ζπζθ. 500ml Αληηζεπηηθφ ρεξηψλ ζε κνξθή gel κε βάζε
ηελ αηζπιηθή αιθνφιε ζε αλαινγία ηνπι.60gr. αηζπιηθήο αιθνφιεο αλά 100gr. πξντφληνο, ζε
ζπζθεπαζία 500ml
58. Γηα αλνμείδσηεο επηθάλεηεο (ηχπνπ ΒΙΑΚΑΛ ή παξφµνην) ζπζθ. 750 ml. Να δηαιχεη αµέζσο
άιαηα, πνπξί, θαη ηα ππνιείκκαηα ζαπνπληνχ πνπ επηθάζνληαη ζηα είδε πγηεηλήο. Δηδηθφηεξα λα
αθαηξεί άιαηα αζβεζηίνπ θαη ζθνπξηά απφ βξχζεο, αλνμείδσηα, πιαθάθηα, είδε πγηεηλήο θιπ. Να
θέξεη ζήµαλζε CE & λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχµθσλα µε ηηο ηηµέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία
91/155 ηεο επξσπατθήο έλσζεο επίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζχµθσλα µε ηηο ηηµέο πνπ
δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο επξσπατθήο έλσζεο
59. Τδξνρισξηθφ νμχ θαηάιιειν γηα ρξήζε θαζαξηζκνχ, ζε δνρείν αζθαιέο απφ δηαξξνέο
60. Φίιηξα απνξξνθεηήξα θαηάιιεια γηα φινπο ηνπο ηχπνπο
61. Υαξηί πγείαο ξνιφ δίθπιιν απαιφ ρξψκαηνο ιεπθνχ ζε ζπζθεπαζία δσδεθάδσλ
62. αθνχιεο απνξξηκκάησλ φισλ ησλ κεγεζψλ ζα πξέπεη λα είλαη απφ αλζεθηηθφ θαη θηιηθφ
πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθφ.
63. Κξέκα θαζαξηζκνχ επηθαλεηψλ κε νπδέηεξν άξσκα
64. Παγνθπςέιεο γηα θαζαξά παγάθηα ρσξίο κπξσδηέο
65 θνχπα ρφξηνπ κε θνληάξη
66.Τγξφ ρισξνθαζαξηζηηθφ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα ρξήζε θαζαξηζκνχ, ζε δνρείν αζθαιέο
απφ δηαξξνέο
67 Πνηήξηα ζνκειηέ πιαζηηθά κηαο ρξήζεο αλζεθηηθά θνξπθαίαο πνηφηεηαο ζε θηβψηην ησλ 400
ηεκαρίσλ.
68.Βάζεηο γηα πνηήξηα πιαζηηθά ζνκειηέ θνξπθαίαο πνηφηεηαο ζε θηβψηην ησλ 400 ηεκαρίσλ .

ΟΜΑΓΑ Β : ΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
Θα είλαη ζάθνη απνξξηκκάησλ ηχπνπ LDPE δπν κεγεζψλ 100-80X50 θαη 80-60X40 κε
αλαδηπισκέλεο πιεπξέο αλά ρηιηφγξακκν βάξνπο, ρξψκαηνο γθξη θαη ζα θέξνπλ ινγφηππν
«ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ » κε καχξα έληνλα γξάκκαηα.
Σν βάξνο, αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο, ζα είλαη 125 gr/ηεκρ. θαη 60 gr/ηεκρ. θαη ζα έρνπλ
αληνρή ζηνλ εθειθπζκφ θαη ζηελ ζξαχζε.

Αίγην, 25 /2/2019
Η πληάμαζα
Σκήκα Πξνκεζεηψλ

Αίγην
25/2/2019
H Πξντζηάκελε
Σνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ

ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ
Αίγην, 25/2/2019
Η Γηεπζχληξηα
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

Μαξία Ρακπαβίια
Γ.Δ Γηνηθεηηθνχ

Αηθαηεξίλε Σξίηζα
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ/Λνγηζηηθνχ

Ισάλλα Νηθνινχιηα
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μελέηη

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
Γ/ΝΔΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ

44 /2019

Πξνκήζεηα άθσλ Απνξξηκκάησλ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο & πξνκήζεηα
εηδψλ θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, ηoπ Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ Ν.Π.Γ.Γ. Πνιηηηζκνχ Παηδείαο
Αζιεηηζκνχ θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ
Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ.
Πξνυπνινγηζκφο: 44.122.80€

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ Πξνκήζεηα: άθσλ Απνξξηκκάησλ γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο & πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Πνιηηηζκνχ Παηδείαο Αζιεηηζκνχ θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ.
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί φζνλ αθνξά ηνλ
Γήκν Αηγηαιείαο απφ Γεκνηηθνχο πφξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2019 θαη αληίζηνηρα γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019
ζηνλ νπνίν έρνπλ εγγξαθεί νη πηζηψζεηο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
Ομάδα Α: ηελ Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019.
Σα πξνκεζεπφκελα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο
πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη νη ρψξνη κε ην δπλαηφ θαιχηεξν
ηξφπν.
Ομάδα Β: ηελ πξνκήζεηα ζάθσλ απνξξηκκάησλ γηα ην Γήκν Αηγηαιείαο πξνθεηκέλνπ λα
θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγείσλ θαζαξηφηεηαο. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην ηηκνιφγην θαη ην
κέγεζνο ηεο πξνκήζεηαο πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο κειέηεο.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
άκοι απορριμμάηων LDPE τρώμαηος γκρι, με λογόησπο τρώμαηος
μαύροσ
Πξνκήζεηα ζάθσλ απνξξηκκάησλ LDPE ρξψκαηνο γθξη, κε ινγφηππν ρξψκαηνο καχξνπ,
δηαζηάζεσλ 100-80X50 θαη 80-60X40 κε αλαδηπισκέλεο πιεπξέο αλά ρηιηφγξακκν
βάξνπο.
Σ.Δ. (επξψ)/1 kgr = 1,80 €

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ
Άρθρο
Σιμολ.

1

ΔΝΓΔΙΞΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ

Μερικές

Πξνκήζεηα ζάθσλ απνξξηκκάησλ LDPE

Ολικές

Δίδος
ηων
μονάδων

6,700

kgr

Ποζόηηηες

Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία.
Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαη ηηο αξκφδηεο
επηηξνπέο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ε νπνία ζα ειέγρεη αλ ηα πξνο παξαιαβή είδε είλαη ηα
ελδεδεηγκέλα ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
Ύζηεξα απφ έιεγρν πνπ έγηλε ζηηο ηηκέο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ηνπνζεηήζεθαλ νη ηηκέο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 44.122,80€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο:
1)ΚΑ 10-6635 πνζνχ 10.848,30€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ινηπψλ
εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο» ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη
2) ΚΑ 60-6634 πνζνχ 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Πνιηηηζκνχ Παηδείαο Αζιεηηζκνχ θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο.
3)ΚΑ 64.08.01 πνζνχ 2.520.10€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ινηπψλ
εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο» ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2019 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
4) ΚΑ 10-6634 πνζνχ 800,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ινηπψλ
εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο» ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2019 ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ θαη
5)ΚΑ 20-6635 πνζνχ 14.954,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% γηα ηελ πξνκήζεηα ζάθσλ
απνξξηκκάησλ (ηνπ Γήκνπ),
Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε είδνπο παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά
ζηνλ πίλαθα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.

Αίγην 25/2/2019
Η πληάμαζα
Σκήκα Πξνκεζεηψλ
Μαξία Ρακπαβίια
Γ.Δ. Γηνηθεηηθνχ

Αίγην, 25/2/2019
Η Πξντζηάκελε
Σνπ Σκήκαηνο
Πξνκεζεηψλ
Αηθαηεξίλε Σξίηζα
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ

ΘΕΩΡΕΙΣΑΙ
Αίγην, 25/2/2019
Η Γηεπζχληξηα
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Ισάλλα Νηθνινχιηα
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ

