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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:
1/2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ»
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 28.505,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.
ΧΡΗΣΗ: 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια - τοποθέτηση καινούριων ελαστικών με
σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό πέλματος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος,
κατάλληλα για χρήση σε χωμάτινο και ασφάλτινο οδόστρωμα (ελληνικά εδάφη), πολύ καλής
ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Αγράφων για το έτος 2016.
Όλα τα είδη των ελαστικών θα είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά άριστης
ποιότητας, παραγωγής τουλάχιστον Β΄ Εξαμήνου 2015 ή μεταγενέστερα και θα διαθέτουν
τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και
αντοχής σε μηχανική καταπόνηση, θλίψη, μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσμό και
στρέβλωση, ο δε τύπος τους – διαστασιολόγιο περιγράφεται στο συνημμένο πίνακα της
παρούσας μελέτης.
Τα ελαστικά πρέπει να έχουν πλήρη σήμανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη
διάσταση & τον τύπο του ελαστικού, καθώς επίσης και τη σήμανση που θα δείχνει ότι τα
χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι
εφοδιασμένο με το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης καταλληλότητας.
Επειδή ο Δήμος διαθέτει μηχανήματα έργων, απορριμματοφόρα και μεταφορικά
μέσα που βρίσκονται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, κρίνεται απαραίτητο ο
προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο κινητό συνεργείο προκειμένου να προβεί στην
άμεση τοποθέτηση τους οποτεδήποτε και οπουδήποτε του ζητηθεί.
Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραιτήτως ζυγοστάθμισή του και
ευθυγράμμιση του οχήματος.
Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016,
ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Ο Δήμος υποχρεούται στην εξάντληση
των ποσοτήτων.
Η δαπάνη προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Αγράφων θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου, του οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα τις
πιστώσεις στους Κωδικούς Εξόδων 10-6671.001 ποσού 550,00, 20-6671.001 ποσού
12.925,00€ και 30-6671.001€ ποσού 15.030,00€
Συνημμένα στοιχεία τεχνικής προσφοράς
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή
για:
-την τήρηση των τιμών προσφοράς μέχρι 31/12/2016,
-την εγγύηση καλής ποιότητας & λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1)
έτους

-την άμεση αντικατάσταση, καθημερινές και αργίες των φθαρμένων ελαστικών με
οργανωμένο κινητό συνεργείο που διαθέτει, εντός των ορίων του Δήμου Αγράφων.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 28.505,00
Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2016 του Δήμου Αγράφων.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ελαστικών Μηχανημάτων
έργου – Απορριμματοφόρων – Μεταφορικών μέσων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου
μας.
Η σύνταξη βασίστηκε στις ελλείψεις των ελαστικών λόγω φυσιολογικής φθοράς και
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των οχημάτων και μηχανημάτων.
Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους
δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

1
2
3
4
5
6
7
8

Είδος ελαστικού
Ελαστικό τύπου 205-80-R16
Ελαστικό τύπου 255-70-R15
Ελαστικό τύπου 1400-R 24 RADICAL
Ελαστικό τύπου 1400-R 24
Ελαστικό τύπου 265-70-R17,5
Ελαστικό τύπου 11 R 22,5
Ελαστικό τύπου 275-70-R19,5
Ελαστικό τύπου 215-65-R16

Κερασοχώρι 2/6/2016
Ο Συντάκτης

Μον. Μέτρ.
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

Ποσότητα
8
4
4
5
6
12
6
4

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Περιβάλλοντος - Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & Πρασίνου
Μαρούλης Νικόλαος
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
Είδος ελαστικού
1
Ελαστικό τύπου 205-80-R16
2
Ελαστικό τύπου 255-70-R15
Ελαστικό τύπου
3
1400-R 24 RADICAL
4
Ελαστικό τύπου 1400-R 24
Ελαστικό τύπου
5
235-65-R 17
6
Ελαστικό τύπου 265-70-R17,5
7
Ελαστικό τύπου 11 R 22,5
8
Ελαστικό τύπου 275-70-R19,5
9 Ελαστικό τύπου 215-65-R16

Μονάδα
Μέτρησης
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

4

Δαπάνη
1.100,00
685,00
6.200,00

1.550,00
1.400,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο

5

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

6
12
6
4

ΣΥΝΟΛΟ
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Ποσότητα
8
4

Τιμή
μονάδος
με Φ.Π.Α.
137,50
171,25

4

ΜΕ Φ.Π.Α

7.000,00

160,00
440,00
550,00
500,00
160,00

640,00
2.640,00
6.600,00
3.000,00
640,00
28.505,00
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο:
Αντικείμενο της προμήθειας είναι ελαστικά διαφόρων τύπων για τις ανάγκες των οχημάτων
και μηχανημάτων του διευρυμένου Δήμου Αγράφων για το 2016.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από :
1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Κ.Υ.Α. 11389/93)
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ.) όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
3. Την διακήρυξη
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας:
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους
όρους που καθορίζει ο Δήμαρχος μετά από έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από την
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο κατακύρωσης
την οικονομικά συμφερότερη τιμή.
Άρθρο 4ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος:
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά
την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24
υποχρεούται να προσέλθει στον Δήμο σε χρόνο δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του
εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 5ο
Σύμβαση:
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 6ο
Εγγύησης καλής εκτέλεσης:
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποία ανέρχεται στο 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται πρέπει
να αναφέρει και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο με την ολοκλήρωση της προμήθειας.
Άρθρο 7ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου:

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
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Άρθρο 8ο
Πλημμελής κατασκευή:
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της
σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 9ο
Φόροι, τέλη κρατήσεις:
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα
δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 11ο
Παραλαβή υλικών – Πληρωμή:
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που
ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά
ισχύουν τα οριζόμενα στην σύμβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών .
Άρθρο 12ο
Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνικά στοιχεία προσφοράς:
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, και ότι είναι απαραίτητο
για την αξιολόγηση των προσφορών.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές
προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και
δεν βαθμολογούνται.
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