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Οηθοδοκηθώλ Τιηθώλ

«

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΘΔΜΑ: Γηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα «Οηθνδνκηθψλ Τιηθψλ»
Ο Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Καιπκλίσλ
έρνληαο ππ’ φςηλ ηνπ
1. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 θαη 209 ηνπ N. 3463/06.
2. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξερνχζεο ρξήζεσο θαη ζηνπο Κ.Α.Δ. 30.7333.0041 έρνπλ
πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο.
3. Σελ Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσο: Α225/2015.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 4, 5, 6 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο Π1/74446/02
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 27319/18-07-02.
7. Σελ ππ’ Αξηζκ. 19/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο
Πξνκεζεηψλ ΔΚΠΟΣΑ.
8. Σελ ππ’ Αξηζκ. 16/2015 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
9. Σν ππ’ αξηζ. 11103/08-06-2015 πξσηνγελέο αίηεκα κε αξηζ. ΑΓΑΜ: 15REQ002836625
10. Σελ ππ’ αξηζ. 224/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑΜ 15REQ002871755 κε
ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε Α225/2015 Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ην Πξσηνγελέο Αίηεκα θαη
δηαηίζεηαη πνζφ 8200€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7333.0041
11. Σελ ππ’ αξηζ. 182/2015 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε
πξνκήζεηα.
12. Σελ ππ’ αξηζ. 120/13691/08-07-2015 Απφθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καιπκλίσλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ.
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 244/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη
Σερληθέο

Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ. 16/2015 κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ

δεκνπξάηεζεο.
14. Σελ ππ’ αξηζ. 160/18763/01-09-2014 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Καιπκλίσλ πεξί κεηαβίβαζεο
εμνπζίαο.
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
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ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ
κε ζθξαγηζκέλεο
παξαθάησ εηδψλ:

πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα

ησλ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ OIKOΓOMIKΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
Α/Α

ΔΙΓΟ

Μ.Μ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΑΜΜΟ ΝΣΑΜΑΡΙΙΑ (Α ή Β)

Μ3

20

2

ΑΜΜΟ ΘΑΛΑΗ

Μ3

10

3

ΥΑΛΙΚΙ ΛΑΣΟΜΔΙΟΤ

Μ3

20

4

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

Μ3

20

5

ΑΒΔΣΗ Δ ΑΚΟΤΛΔ ΣΩΝ 25kgr

ΑΚΙ

1000

6

ΣΙΜΔΝΣΟ ΜΑΤΡΟ Δ ΑΚΙ ΣΩΝ 50kgr

ΑΚΙ

220

7

ΣΙΜΔΝΣΟΛΙΘΟΙ ΓΙΑΣ. 10Υ20Υ40cm

TEM

200

Άρζρο2ο
Καζνξίδνπκε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ σο εμήο:
1. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ
244/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Καιπκλίσλ, ηελ 20/07/2015 θαη ψξα απφ
10:00 έσο 11:00 ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
3. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο
πξνκεζεπηψλ, εθ’ φζνλ γη’ απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
4. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί ποηλή
αποθιεηζκού ζε κία ζεηξά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α. Δμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά εθφζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην ην θπζηθφ
πξφζσπν. Η εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ
Ν. 1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο φηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν. Όηαλ
πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, απαηηείηαη πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε
ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη φπνπ ζα νξίδεηαη φηη εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο
γηα λα παξαδψζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ
εηαηξεία.
β. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
γ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο
νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ
δ. Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. ε πεξίπησζε
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αηνκηθήο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο Ο.Δ., Δ.Δ. & Δ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ θαη αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ελψ ζε πεξίπησζε Α.Δ. θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ/ ηνπο
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ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ
φπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην είδνο
ησλ εξγαζηψλ ηνπο.
ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ
πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη φηη δελ ηειεί ππφ θαζεζηψο
απνθιεηζκνχ ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α..
δ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ
ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ή πνηφλ
φξν δελ απνδέρεηαη.
ε. Πηζηνπνηεηηθφ Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο.
ζ. Τπεχζπλε δήισζε φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
δηαθήξπμεο είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη.
η. Σα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο.
5. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά
ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη ηνπ Ν.4281/2014.
6.

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα θάπνηα ήδε δηαπηζησζεί φηη δελ είλαη θαιήο πνηφηεηαο, δελ
είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνζθνξάο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ ηφηε απηά ζα αληηθαζηζηνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή.

7.

Με πνηλή λα κελ γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε
θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν ζε κία ζεηρά ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη θαη φια ηα δεηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά.
8. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη:
α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.
β. Ο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ).
δ. Η εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ θάθειν Πξνζθνξάο
ηνπνζεηνχληαη κε ποηλή αποθιεηζκού :
α. Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ρχκα. Δπίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηνλ θπξίσο θάθειν ζα
πεξηέρνληαη θαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ε ηερληθή αμία θαη ε
απνδνηηθφηεηα ηνπο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο, ηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο
ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Η Σερληθή Πξνζθνξά θαιφ ζα είλαη λα είλαη κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη
αξίζκεζε, φπσο νη ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα ηεο
εηαηξίαο φπνπ ππάξρνπλ. Αλ θαηαηεζνχλ πξνζπέθηνπο απηά κπνξνχλ λα είλαη θαη ζηελ Αγγιηθή
γιψζζα.
β. Καιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ινηπέο
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
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Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο
λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ππνγξάθεηαη είηε απφ φια ηα
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κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν
δηνξηζκέλν κε

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. Οη

δηαγωληδόκελοη ζα σποβάιιοσλ προζθορά γηα όια ηα είδε.
Η πξνζθεξφκελε

ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε επξψ

πνπ επί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ κπνξεί λα

ππεξβαίλεη ηελ ελδεηθηηθή ηηκή κνλάδνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο
ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεχζεξσλ
ζην Γήκν.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην Γήκν Καιπκλίσλ
(Κάιπκλνο Σ.Κ. 85200 ηει.: 2243059169), κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε κέξα δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνχ δειαδή κέρξη ηελ 17/07/2015.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη επίζεο απ’ επζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ απφ ηεο
10:00 κέρξη ηηο 11:00 πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο.
Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη σο εμήο:
Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα κέρξη ηε ψξα
ιήμε απνδνρήο πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο. ε θάζε θάθειν πνπ
παξαδίδεηαη εθφζνλ βεβαησζεί ε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε δηαγσληδφκελνπ,
αλαγξάθεηαη ζ’ απηήλ θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο, ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο. Όηαλ πεξάζεη ε
ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξχζζεηαη ε ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη
απηφ ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε
πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ
ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε αξρίδεη απφ ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ
θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδφζεθαλ θαη θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα –
δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη,
πξνο ηνπ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. Ο θάθεινο ηεο οηθολοκηθής
προζθοράς παξακέλεη θιεηζηφο. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε κπζηηθή φπνπ ε
επηηξνπή1 ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γη’ απηνχο πνπ απνθιείνληαη.
Αθνινχζσο ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε δεκφζηα αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ απνθιείζζεθαλ
θαη ν ιφγνο ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα εκέξα ή ζε άιιε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα
νξίζεη ε επηηξνπή παξνπζία ή κε ησλ δηαγσληδφκελσλ αλνίγνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Δλ
ζπλερεία ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ Πραθηηθό ηωλ

Οηθολοκηθώλ Προζθορώλ –

Δηζήγεζε γηα Αλάζεζε φπνπ ζα θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο κε fax πξνθεηκέλνπ λα
ππνβιεζνχλ επ’ απηνχ ηπρφλ ελζηάζεηο. Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπληάμεη έλα πξαθηηθφ
(Πξαθηηθφ παξαιαβήο – απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ – εηζήγεζε γηα αλάζεζε) ή δχν πξαθηηθά
(πξαθηηθφ παξαιαβήο & απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ & πξαθηηθφ νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο – εηζήγεζε
γηα αλάζεζε).
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Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 120 εκερώλ, ην
νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

10 Σα είδε ζα κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη είηε ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ δήκνπ εληφο 3
εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθή παξαγγειία ηνπ γξαθείνπ πξνκεζεηψλ είηε εθάπαμ φια ηα

4

είδε εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθψλ παξαγγειία ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ
θαη πάληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
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11 Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή
χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, κέζα ζε ρξφλν 15 εκεξψλ απφ ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ
εηδψλ.
12 Η ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ ζα πιεξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά θάζε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ
εηδψλ, κε ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα
λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.
13 ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ, εθηφο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνχληαη θαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, νη
νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή
14 Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε φπνηνλ πξνκεζεπηή πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε
ηηκή εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπλεκκέλνπ ππνδείγκαηνο ηεο παξνχζαο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξ. 21
ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ην αξκφδην φξγαλν, κπνξεί λα
πξνηείλεη ηελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ,
κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ή ηελ δηελέξγεηα θιήξσζεο
κεηαμχ απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή.
15 Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο λα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα (ε εβδνκαδηαία
εθεκεξίδα) θαη λα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν (δηαχγεηα).
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο (πεξίπνπ 80€) ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο
δεκνπξαζίαο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Οιφθιεξε ε δηαθήξπμε ζα
αλαξηεζεί ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΚΗΜΓΗ ζηελ Ηιεθηξνληθή
Γηεχζπλζε www.eprocurement.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο www.kalymnos.gov.gr.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

«ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ»
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ

Προκήζεηα: « ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ
ΤΛΙΚΩΝ»

15PROC002903985
2015-07-10
ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΟΤ
Κ.Α. 30.7333.0041
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛ.:7.050,00+ΦΠΑ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Με ηε κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ – ηζηκέλησλ θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Καιχλνπ : «πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ » κε θσδηθφ :
Κ.Α. : 30-7333.0041
Ο Γήκνο Καιχκλνπ δηαζέηνληαο ηερληθή ππεξεζία θάζε ρξφλν θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν θαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη νθείινληαη
ζηελ θζνξά ηνπ ρξφλνπ, άιια θαη ηηο έληνλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο .Πξνβιήκαηα πνπ αλ δελ
αληηκεησπηζηνχλ άκεζα κπνξεί λα πξνθιεζεί αηχρεκα ηφζν ζε νρήκαηα φζν θαη ζε πεδνχο .
Δπίζεο ν Γήκνο Καιχκλνπ δηαζέηνληαο ζπλεξγείν ειαηνρξσκαηηζηψλ θάζε ρξφλν αζπξίδεη ηελ
δεκνηηθή δεληξνζηνηρία ηνπ λεζηνχ αιιά θαη πιαηείεο – δεκνηηθνχο ρψξνπο ελφςεη ηνπ θαινθαηξηνχ.
πγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ πιηθψλ :
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ OIKOΓOMIKΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
Α/Α

ΔΙΓΟ

Μ.Μ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΑΜΜΟ ΝΣΑΜΑΡΙΙΑ (Α ή Β)

Μ3

20

2

ΑΜΜΟ ΘΑΛΑΗ

Μ3

10

3

ΥΑΛΙΚΙ ΛΑΣΟΜΔΙΟΤ

Μ3

20

4

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

Μ3

20

5

ΑΒΔΣΗ Δ ΑΚΟΤΛΔ ΣΩΝ 25kgr

ΑΚΙ

1000

6

ΣΙΜΔΝΣΟ ΜΑΤΡΟ Δ ΑΚΙ ΣΩΝ 50kgr

ΑΚΙ

220

7

ΣΙΜΔΝΣΟΛΙΘΟΙ ΓΙΑΣ. 10Υ20Υ40cm

TEM

200

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζηα 8.178,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α. 16% , θαη είλαη εληαγκέλνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2015 κε Κ .Α .
30. 733 3. 004 1 θα η ηίηιν: « σληήρεζε οδηθού δηθηύοσ θαη θοηλοτρήζηωλ τώρωλ ».
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. κε θξηηήξην ηελ ζπλνιηθά
ρακειφηεξε ηηκή.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ

Προκήζεηα: « ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ
ΤΛΙΚΩΝ»

15PROC002903985
2015-07-10
ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΟΤ
Κ.Α. 30.7333.0041
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛ.:7.050,00+ΦΠΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Γεληθά
Σν παξφλ ηεχρνο αθνξά ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα αδξαλψλ
πιηθψλ, ηζηκέλησλ, θ.ι.π. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Καιχκλνπ.
πγθεθξηκέλα :








Άκκνο Λαηνκείνπ ηχπνο Α ή Β
Άκκνο ζαιάζζεο
Υαιίθη Λαηνκείνπ
Γαξκπίιη
Αζβέζηεο ζε ζαθνχιεο ησλ 25 θηιψλ.
Σζηκέλην καχξν ζε ζαθί ησλ 50 θηιψλ
Σζηκεληφιηζνη δηαζηάζεσλ 10 Υ 20 Υ 40 cm

Σα πιηθά ηα νπνία ζπληζηνχλ ηελ πξνκήζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, νθείινπλ λα δηαθξίλνληαη γηα
ηελ αξηηφηεηά ηνπο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα πνπ δηέπνπλ ην θαζέλα απφ απηά.
Δάλ εκθαλίδνπλ νπνηνδήπνηε ειάηησκα (πηζαλή απφθιηζε γεσκεηξηθψλ δηαζηάζεσλ, πνηφηεηα πνπ
ππνιείπεηαη ηεο πξνδηαγεγξακκέλεο, θζνξέο ιφγσ ειιηπνχο ζπληήξεζεο, απνζήθεπζεο θ.η.ι.) δελ ζα
γίλνληαη απνδεθηά.
Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε
δηελέξγεηα δνθηκαζηψλ θαη ειέγρσλ απφ πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην.
Πεξηγξαθή πιηθψλ
1. ΑΓΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ
Σα αδξαλή πιηθά πνπ δηαηίζεληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηαζθεπέο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε
CE θαη αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο λα αθνινπζνχληαη ηα αληίζηνηρα ελαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα
ΔΛΟΣ ΔΝ.
πγθεθξηκέλα αδξαλή ζξαπζηά ή ζπιιεθηά ζχκθσλα κε ηα πξφηππα : ΔΛΟΣ ΔΝ 12620:2008 (αδξαλή γηα
ζθπξφδεκα), ΔΛΟΣ ΔΝ 13139:2002 (αδξαλή γηα θνληάκαηα) θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 13055-1:2002 (ειαθξά αδξαλή
γηα ζθπξνδέκαηα, θνληάκαηα θαη ελέκαηα).
Σα αδξαλή πιηθά πξέπεη λα είλαη:
 ζηαζεξά ψζηε λα κελ ζξπκκαηίδνληαη εχθνια
 αλζεθηηθά απφ ζθιεξά πεηξψκαηα (γξαλίηεο θαη αζβεζηφιηζνη)
 θαζαξά θαη απαιιαγκέλα απφ θπηηθέο θαη άιιεο επηβιαβείο πξνζκίμεηο (ππιφο, ρεκηθά δξαζηηθέο νπζίεο,
άλζξαθεο).
 ζηαζεξά ζηηο θαηξηθέο αιιαγέο (κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο)
 απαιιαγκέλα απφ παηπάιε κε δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ 0,075 mm
 θαιά δηαβαζκηζκέλα. Η θνθθνκεηξηθή θακπχιε ηεο άκκνπ, ησλ ζθχξσλ θαη ηνπ κίγκαηνο απηψλ πξέπεη
λα βξίζθεηαη κέζα ζηηο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί.
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Κάζε πιηθφ πνπ παξνπζηάδεη θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε, ηέηνηα ψζηε ε θνθθνκεηξηθή ηνπ θακπχιε λα
βξίζθεηαη εθηφο απφ ηηο επηηξεπφκελεο ππφ ησλ πξνδηαγξαθψλ θακπχιεο, ή ε θνθθνκεηξηθή ηνπ θακπχιε
λα είλαη αζπλερήο, πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ή λα βειηηψλεηαη πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί.
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Α. ΑΜΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ
Θξαπζηή
0/7, 0/5 ρνλδξφθνθθε
0/3 κεζφθνθθε
0/1 ιεπηφθνθθε
Η άκκνο ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο :


Η επηινγή ηεο άκκνπ (ηχπνο Α ή ηχπνο Β) ζα είλαη θαηά πεξίπησζε, έπεηηα απφ επηινγή ηεο
ππεξεζίαο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.



Η άκκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή θνληακάησλ πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά
δηαβαζκηζκέλε, θαζψο απφ ηε δηαβάζκηζή ηεο εμαξηάηαη ε πνηφηεηα θαη ε εκθάληζε ηνπ θνληάκαηνο.
Ιζρχνπλ νη γεληθνί θαλφλεο γηα ηελ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε
θνθθνκεηξηθή γξακκή πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, δειαδή ε άκκνο λα πεξηέρεη φια ηα κεγέζε ησλ
θφθθσλ θαη ζε πνζνζηά φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηηο ηδαληθέο θνθθνκεηξηθέο θακπχιεο (FULLER
EMPA θηι). Γεληθά ζηα θνληάκαηα ιηζνδνκψλ ή πιαθνζηξψζεσλ θηι. φπνπ ην πάρνο ηνπ θνληάκαηνο
είλαη κεγαιχηεξν απφ 15 mm ρξεζηκνπνηείηαη ρνλδξφθνθθε άκκνο (0/7). ηελ πεξίπησζε πάρνπο ηνπ
αξκνχ ή ηεο ζηξψζεο 8 mm - 15 mm ρξεζηκνπνηείηαη κεζφθνθθε άκκνο (0/3). ηελ πεξίπησζε
πάρνπο κηθξφηεξνπ απφ 8 mm ε άκκνο πξέπεη λα είλαη ιεπηφθνθθε (0/1).



πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ επηβιαβείο νπζίεο, φπσο άξγηιν, νξγαληθά ζπζηαηηθά, ηάιθε,
καξκαξπγία θηι. Οη αληίζηνηρεο κέγηζηεο αλεθηέο - θαηά βάξνο - πεξηεθηηθφηεηεο είλαη : 4% γηα ηελ
άξγηιν, 1% γηα ηα νξγαληθά ζπζηαηηθά θαη 1% γηα ηνλ ηάιθε θαη ηνλ καξκαξπγία. Δηδηθφηεξα ε
αλαινγία αξγηιηθψλ ζηνηρείσλ (ηθαλψλ λα δεκηνπξγήζνπλ ιάζπε), ησλ νπνίσλ νη θφθθνη είλαη
κηθξφηεξνη ησλ 0,02 mm, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 3% ζε βάξνο γηα θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε 0/7
θαη ην 4% ζε βάξνο γηα θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε 0/3.



ε άκκνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 20% θφθθνπο δηάζηαζεο ίζεο ή κηθξφηεξεο ησλ 0,2 mm.



Σα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ γηα ηα αδξαλή θνληακάησλ είλαη ηα αθφινπζα :
Απαίηεζε
1
2
3
4
5
6

Αδξαλή θνληακάησλ
Διαθξά αδξαλή γηα ζθπξνδέκαηα, θνληάκαηα θαη
ελέκαηα
Γνθηκέο γεσκεηξηθψλ ηδηνηήησλ
Γνθηκέο κεραληθψλ θαη θπζηθψλ ηδηνηήησλ
Γνθηκέο αληνρήο έλαληη ζεξκηθψλ θαη θαηξηθψλ
κεηαβνιψλ
Γεηγκαηνιεςία γηα έιεγρν γεληθψλ ηδηνηήησλ

Πρόησπο
ΔΛΟΣ ΔΝ 13139 : 2002
ΔΛΟΣ ΔΝ 13055 : 2002
ΔΝ 933
ΔΛΟΣ ΔΝ 1097
ΔΛΟΣ ΔΝ 1367
ΔΝ 932

Η ππεξεζία κπνξεί λα πξνβεί ζε ειέγρνπο ηνπ πιηθνχ ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα, εάλ απηφ θξηζεί
απαξαίηεην. Σα έμνδα ησλ ειέγρσλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο δείγκαηνο άκκνπ απφ
εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην.
Β. ΥΑΛΙΚΙ – ΓΑΡΜΠΙΛΙ
Σν Υαιίθη ζα είλαη ζξαπζηφ
Π.Σ.Π. 0155.

εθ ιίζσλ ιαηνκείσλ. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ
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Σν γαξκπίιη πξέπεη λα έρεη δηάκεηξν 0,4 – 1 cm.
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H δηαβάζκηζε ησλ πιηθψλ ζα είλαη ζχκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο.
Η ππεξεζία κπνξεί λα πξνβεί ζε ειέγρνπο ηνπ πιηθνχ ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα, εάλ απηφ θξηζεί
απαξαίηεην. Σα έμνδα ησλ ειέγρσλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
2. ΑΒΔΣΗ
Ο αζβέζηεο ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηνπ ηχπνπ πνπ θπθινθνξεί ζην εκπφξην, κε πεξηεθηηθφηεηα
νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ καδί κε νμείδην ηνπ καγλεζίνπ κεγαιχηεξε ηνπ 95%.
Ο πνιηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζβήζηκν ηνπ αζβέζηε δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ζξφκβνπο ή ζηεξεέο νπζίεο
θαη λα απνηειείηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ θνιινεηδνχο κνξθήο αζβέζηε. Πεξηεθηηθφηεηα ζε
λεξφ ≤70% θαη ≥45%.
Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πνιηνχ αζβέζηε πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην. Γεληθά γηα
ηνλ αζβέζηε ηζρχεη ην πξφηππν ΔΝ 459-1 : 2001.
Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί ζθφλε πδξάζβεζηνπ, απηή πξέπεη λα πεξλάεη εμ’ νινθιήξνπ απφ θφζθηλν νπήο 0,25
mm θαη λα έρεη νκνηφκνξθν ρξψκα.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο δείγκαηνο πνιηνχ
αζβέζηε απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην σο πξνο ηελ θαζαξφηεηα (νπδεηεξνπνηεκέλνο ή θακέλνο αζβέζηεο
θηι) θαη ηε κε πξφζκημή ηνπ κε νπνηαδήπνηε μέλε νπζία. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε Τπεξεζία κπνξεί λα
κελ θάλεη απνδεθηφ ην πιηθφ θαη λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ.
Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ
Η πδξάζβεζηνο ζα πξνζθνκίδεηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλνπο ζάθνπο ή μχιηλα θηβψηηα θαη ζα απνζεθεχεηαη
ζπζθεπαζκέλε ζε ζηεγαζκέλνπο, απφιπηα μεξνχο ρψξνπο. Οη ζπζθεπαζίεο ζα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ.

3. ΣΙΜΔΝΣΟ
To ηζηκέλην ζα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο ηχπνπ Portland CII/42,5N θαη Θα θέξεη ππνρξεψηηθα ην
πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE.
χκθσλα κε απφθαζε ηεο ΔΔ, απφ 01/04/01 ηα ηζηκέληα πνπ ζα θπθινθνξνχλ ζε φιεο ηηο ρψξεο θξάηε
κέιε πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα, λα θέξνπλ ζήκαλζε CΔ θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα λέα Eπξσπατθά
Πξφηππα, ηα νπνία είλαη:
 ΔΝ 197-1: Σζηκέλην Μέξνο-1: «χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο γηα θνηλά
ηζηκέληα» θαη
 ΔΝ 197-2 : Σζηκέλην Μέξνο-2 : «Αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο»
Σα παξαπάλσ επξσπατθά πξφηππα ηέζεθαλ ζε ηζρχ κε Τπνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 917 Β / 17-07-01), ε
νπνία πξνέβιεπε κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη 31/12/01 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ .
Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα δεηά ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ πνηφηεηαο γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ παξαδίδνληαη, εάλ
απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα δεηεζεί είλαη κε επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή. ε
πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηηο παξαδηδφκελεο πνζφηεηεο δελ πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο, ε αληίζηνηρε
πνζφηεηα απνξξίπηεηαη θαη επηβάιιεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο.
Σζηκέλην κε αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ππθλφηεηαο (πνπ πεξηέρεη φγθνπο ή ζβψινπο πνπ δελ
δηαιχνληαη κε ζθίμηκν ζην ρέξη) δελ ζα γίλεηαη απνδεθηφ.
Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ ηζηκέληνπ ζα γίλεη ζε ζθξαγηζκέλνπο ράξηηλνπο ζάθνπο.
4. ΣΙΜΔΝΣΟΛΙΘΟΙ δηαζηάζεσλ 10 Υ 20 Υ 40 cm
Οη ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη νπηφπιηλζνη είλαη ηα παξαθάησ :
 Σν ζρήκα φισλ ησλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα είλαη θαλνληθφ. Γελ επηηξέπνληαη απνθιίζεηο εθηφο ησλ
πξνδηαγεγξακκέλσλ αλνρψλ. Να ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ηνπ ζρήκαηνο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ζε φια ηα
ηεκάρηα.
 Να κελ έρνπλ ξσγκέο, ζθαζίκαηα, ξαγίζκαηα, παξακνξθσκέλα ηεκάρηα, λα κελ πεξηιακβάλνπλ
θνκκάηηα αζβέζηε ή άιια μέλα ζψκαηα
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 Να είλαη πνιχ θαιά δηακνξθσκέλνη, κε ιεία ιεπηφθνθθε επηθάλεηα θαη αθκέο ρσξίο ειιείςεηο
 Οη ηζηκεληφιηζνη πνπ παξαδίδνληαη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο
θαη λα είλαη ειεγκέλνη θαη εγθεθξηκέλνη σο πξνο ηε ζπζηνιή μήξαλζεο θαη ηελ ηθαλνπνηεηηθή μήξαλζε ζε
ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Η αληνρή ζε ζιίςε θαη ε πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα ησλ θηζζεξνπιίλζσλ
πξνζδηνξίδνληαη κε δνθηκέο βάζεη ηνπ ΔΝ 772 θαη ηνπ ASTM C 140. Πξέπεη επίζεο λα έρνπλ ηελ ίδηα
εκθάληζε (ηδηαίηεξα πθή) θαη λα έρνπλ ζπληεξεζεί κε ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο.
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ΠΡΟΫΠΟΛ.:7.050,00+ΦΠΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/A

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ

Kσδηθφο CPV

Μνλάδα
Μέηξεζεο

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ

ΓΑΠΑΝΗ
ζε επξψ

M3

20

13,00

260,00

Μ3

10

25,00

250,00

ΑΓΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ ΣΙΜΔΝΣΑ
1

Άκκνο ληακαξίζηα (Α
ή Β)

2

Άκκνο ζαιάζζεο

3

Υαιίθη ιαηνκείνπ

14211000-4

Μ3

20

13,00

260,00

4

Γαξκπίιη

14212200-2

Μ3

20

13,00

260,00

5

Αζβέζηεο ζε
ζαθνχιεο ησλ 25
θηιψλ

44921200-4

ΑΚ.

1.000

4,32

4.320,00

6

Σζηκέλην καχξν ζε
ζαθί ησλ 50 θηιψλ

44111200-3

ΑΚ.

220

7,00

1.540,00

7

Tζηκεληφιηζνη
δηαζηάζεσλ
10Υ20Υ40 cm

44111100-2

ΣΔΜ.

200

0,80

160,00

14211000-3
14211000-3

ΤΝΟΛΟ :

7.050,00

Φ.Π.Α. 16%

1.128,00

ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ :

8.178,00
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/A

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ

Kωδικός
CPV

Μονάδα
Μέηρηζης

ΠΟΟΣΗ
ΣΑ

M3

20

Μ3

10

Μ3

20

Μ3

20

ΑΚ.

1.000

ΑΚ.

220

ΣΔΜ.

200

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ


ΓΑΠΑΝΗ
ζε εσρώ

ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ ΣΙΜΕΝΣΑ
1

Άμμος νηαμαρίζια (Α ή Β)

2

Άμμος θαλάζζης

3

Υαλίκι λαηομείοσ

4

Γαρμπίλι

5
6
7

Αζβέζηης ζε ζακούλες
ηων 25 κιλών
Σζιμένηο μαύρο ζε ζακί
ηων 50 κιλών
Tζιμενηόλιθοι διαζηάζεων
10Υ20Υ40 cm

14211000-3
14211000-3
14211000-4
14212200-2
44921200-4
44111200-3
44111100-2

ΤΝΟΛΟ :
Φ.Π.Α. 16%
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ :

Κάλυμνος …./…/…….
Ο
Προσφέρων

Ο Αληηδήκαξρνο
Οηθνλνκηθψλ& Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ

Ισάλλεο ΓΑΛΙΜΙΣΑΚΗ
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