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ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ
ΔΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔ
ΦΑΝΑΡΙΟΤ»
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΙΣΩΔΙ ΣΑΚΣΙΚΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.400,00 €

2018
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Ζ πξνκήζεηα αθνξά άνπιν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη C20/25 γηα ηελ
επίζηξσζε θαη βειηίσζε ηκεκάησλ ησλ νδνζηξσκάησλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ησλ δεκνηηθώλ θαη
ηνπηθώλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Πάξγαο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο γηα ηελ νκάδα Α 583,33 κ³ θαη
γηα ηελ νκάδα Β 396,82 κ³.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ κία πξνζθνξά είηε γηα ην
ζύλνιν ησλ νκάδσλ είηε γηα νκάδα ηεο επηινγήο ηνπο.
Σν ζθπξόδεκα ζα είλαη ζύκθσλν κε ην άξζξν Β-29.3.1: C16/20 ΟΓΟ-2532 θαη ην Β29.4.1: C20/25 ΟΓΟ-2522 ηνπ ΑΣΔΟ. θπξόδεκα C16/20 θαη C20/25 ρξεζηκνπνηνύκελν γηα
ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε θαηαζηξώκαηνο νδώλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδπκέλσλ
ηξαπεδνεηδώλ θαη ηξηγσληθώλ ηάθξσλ, θνηηνζηξώζεσλ, επέλδπζεο θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ
(ζεκέιηα θαη άλσ δνκή) ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ιεπηνηνίρσλ», ηελ πξνζηαζία
ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θ.ι.π.
Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο δύλαηαη λα γίλεηαη ηκεκαηηθά ώζηε λα κπνξεί λα
πξνκεζεύεηαη ν Γήκνο Πάξγαο ηελ πνζόηεηα πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά εληόο ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο.
εκεηώλεηαη όηη επεηδή δελ πξόθεηηαη γηα ζθπξνδέηεζε εθηεηακέλσλ επηθαλεηώλ αιιά
γηα ηκεκαηηθέο εξγαζίεο όπνπ δελ απαηηείηαη εηδηθή ηερλνγλσζία θαη επεμεξγαζία γηα ηελ
δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, απηή ζα γίλεηαη απεπζείαο από ηελ έμνδν ηεο κπεηνληέξαο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζην ηηκνιόγην ηεο κειέηεο.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζην πνζό ησλ 74.400,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Ζ ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη από ηα ηαθηηθά έζνδα 2015 (Ιδίοσς πόροσς) ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α. 30-7135.047 πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018
Ζ πξνκήζεηα δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ

Καλαιιάθη 7 Ννεκβξίνπ 2018
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΚΩΣΖ ΜΗΥΑΖΛ
ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ

ΜΠΟΥΣΖ ΘΩΜΑ
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ
Νο Πεπιγπαθή είδοςρ
ΟΜΑΓΑ Α
1 θπξόδεκα Καηεγνξίαο C16/20
ΟΜΑΓΑ Β
2 θπξόδεκα Καηεγνξίαο C20/25

Μονάδα

Ποζόηηηα

κ³

667,67

κ³

317,46
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EΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Νο Πεπιγπαθή είδοςρ
1

2

Μονάδα

ΟΜΑΓΑ Α
θπξόδεκα θαηεγνξίαο C 16/20
κ³
ΦΠΑ 24%
ύλνιν Οκάδαο Α
ΟΜΑΓΑ Β
θπξόδεκα θαηεγνξίαο C 20/25
κ³
ΦΠΑ 24%
ύλνιν Οκάδαο Β
Γενικό Σύνολο

Ποζόηηηα

Τιμή
Μονάδαρ

Αξία

666,67

60,00 €

40.000,00 €
9.600,00 €
49.600,00 €

317,46

63,00 €

20.000,00 €
4.800,00 €
24.800,00 €
74.400,00 €

Σημείωζη: Οι οικονομικοί θορείς έτοσν δικαίωμα να σποβάλλοσν μία προζθορά είηε για ηο
ζύνολο ηων ομάδων είηε για ομάδα ηης επιλογής ηοσς.
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ
ΟΜΑΓΑ Α
Άπθπο 1
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : κςποδέμαηορ καηηγοπίαρ C16/20
ΣΙΜΗ ΔΝΟ ΚΤΒΙΚΟΤ ΜΔΣΡΟΤ: Δξήνηα εςπώ (60,00 €)
ΟΜΑΓΑ Β
Άπθπο 2
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : κςποδέμαηορ καηηγοπίαρ C20/25
ΣΙΜΗ ΔΝΟ ΚΤΒΙΚΟΤ ΜΔΣΡΟΤ: Δξήνηα ηπία εςπώ (63,00 €)
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ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σεο Δπηρείξεζεο ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
κε έδξα ………………………………. Οδόο …………………………………………………….
Αξηζκ…………Σ.Κ. ……………………… ηει. …………………………………… …………..
Fax ……………………………………….
Πξνο ηνλ Γήκν Πάξγαο Αθνύ έιαβα γλώζε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ
επηθεθαιίδα θαη ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηεο Γεκνπξάηεζεο, θαζώο θαη ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ,
ππνβάιισ ηελ παξνύζα πξνζθνξά.

Νο Πεπιγπαθή είδοςρ
1

2

Μονάδα

ΟΜΑΓΑ Α
θπξόδεκα θαηεγνξίαο C 16/20
κ³
ΦΠΑ 24%
ύλνιν Οκάδαο Α
ΟΜΑΓΑ Β
θπξόδεκα θαηεγνξίαο C 20/25
κ³
ΦΠΑ 24%
ύλνιν Οκάδαο Β
Γενικό Σύνολο

Ποζόηηηα

Τιμή
Μονάδαρ

Αξία

666,67

317,46

/
/ 2018
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Απηή ε πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20 θαη
C20/25.
ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχφουσες διατάξεις
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη :
1. Σελ παξνύζα δηαθήξπμε,
2. Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη από ηνλ Ν.4412/2106 θαη ηελ ινηπή ζρεηηθή
Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο
3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ κία πξνζθνξά είηε γηα ην
ζύλνιν ησλ νκάδσλ είηε γηα νκάδα ηεο επηινγήο ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 2ο ςμβαηικά ηοισεία
ηνηρεία ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνύλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:
α. Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ
β. Ζ πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ.
γ. Σερληθή Έθζεζε
δ. Ζ Πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ αλεηέζε ε πξνκήζεηα (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά).
AΡΘΡΟ 3ο Πποϋπολογιζμόρ - Υπημαηοδόηηζη ηηρ ππομήθειαρ
3.1 Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνϋπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζό ησλ 74.400,00 εςπώ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%.
3.2 Πξνέξρεηαη από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2018.
3.3 Θα ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 2018
ΑΡΘΡΟ 4ο Σπόπορ διενέπγειαρ διαγωνιζμού
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
ΑΡΘΡΟ 5ο Έγκπιζη Αποηελέζμαηορ - Ανακοίνωζη Καηακύπωζηρ
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη κεηά ηελ
αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, άξζξν 105
ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζηνλ Γήκν εληόο 20 είθνζη εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ
ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
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ΑΡΘΡΟ 6ο Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ
Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ησλ εηδώλ ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 5% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ην ΦΠΑ 24%, δίλεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή.
Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπληαγκέλε ζύκθσλα κε
ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο Τπογπαθή ζύμβαζηρ
Ο πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξώζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενύηαη εληόο 20 εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Ο ρξόλνο
παξάδνζεο αξρίδεη από ηελ εθπλνή απηήο ηεο πξνζεζκίαο.
ΑΡΘΡΟ 8ο ύμβαζη
Ζ ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη από ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. Ζ
ζύκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ πνπ
έγηλε απνδεθηή από ηελ θαηά λόκν Δπηηξνπή.
Ζ ζύκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη όξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
- Σνλ ηόπν θαη ηνλ ρξόλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
- Σα ζπκβαιιόκελα κέξε, θαζώο θαη ηα πξόζσπα πνπ δεζκεύνπλ ηνπο ζπκβαιιόκελνπο.
- Σηο πξνβιεπόκελεο από ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο.
- Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη ηελ πνζόηεηα.
- Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή.
- Σνλ ηόπν, ηνλ ηξόπν θαη ηνλ ρξόλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ.
- Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ.
- Σηο πξνβιεπόκελεο εγγπήζεηο.
- Σνλ ηξόπν παξαιαβήο.
- Σνλ ηξόπν θαη ηνλ ρξόλν πιεξσκήο.
- Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο δεκνπξαζίαο.
- Σνλ ηξόπν επίιπζεο δηαθνξώλ.
- Σηο πξνβιεπόκελεο ξήηξεο.
- Σνλ ηξόπν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνύ ηκήκαηνο.
- Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.
Ζ ζύκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ηνλ Γήκν Πάξγαο από ηνλ Γήκαξρν.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά από γλώκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα
απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε
νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ ηεο ή ηελ
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πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32, εθόζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε,
πιεξνύληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηώλ, Ν. 4412/2016 άξζξν 106
ΑΡΘΡΟ 9ο Υπόνορ παπάδοζηρ
Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θα γίνεηαι ημημαηικά ώζηε λα κπνξεί λα πξνκεζεύεηαη ν Γήκνο
Πάξγαο ηελ πνζόηεηα πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
Δθόζνλ ππάξρεη αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ πνηληθέο ξήηξεο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 10ο Σόπορ παπάδοζηρ
Ζ παξάδνζε ζα γίλεη ζε ρώξν πνπ ζα νξηζηεί από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ Πάξγαο.
ΑΡΘΡΟ 11ο Φόποι, ηέλη , κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θόξνπο, ηέιε θαη
θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Σα έμνδα
δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.
ΑΡΘΡΟ 12ο Παπαλαβή ςλικών
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ ππό πξνκήζεηα κεραλήκαηνο ζα γίλεη από αξκόδηα επηηξνπή, πνπ ζα
ζπζηαζεί εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό από ην Γ.. ηνπ Γήκνπ. Απηή ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ
κεραλήκαηνο, θαη ζα αθνξά ηελ ηερληθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή. Δάλ θαηά ηελ
παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο
κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ απόξξηςε ηνπ παξαιακβαλνκέλνπ ππό πξνκήζεηα κεραλήκαηνο ή ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ή ιεηηνπξγηθώλ αλσκαιηώλ ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ κέξνο, ππνζύλνιν ε ζύλνιν ηνπ πξνζθεξνκέλνπ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο,
παξνπζηάζεη βιάβε, απηή επηζθεπάδεηαη από ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο . Γηα
ην εύινγν ηνπ ρξόλνπ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ νξίδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηέο πέληε (5)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή άκεζα γίλεηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή κε ηελ ζύληαμε θαη
ππνγξαθή ηνπ Οξηζηηθνύ Πξσηνθόιινπ Παξαιαβήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο), ην νπνίν
εγθξίλεηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΖΜΟΤ.
Δάλ ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ δελ
πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Δ.Π. ηνπ ΓΖΜΟΤ κέζα 30 εκέξεο από ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή,
ζεσξείηαη όηη ε νξηζηηθή παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα ηόηε θαη κόλν εθόζνλ παξέιζνπλ
νη 30 εκέξεο κεηά από εηδηθή ελόριεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη δελ δηελεξγεζεί ε ζρεηηθή παξαιαβή
εληόο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, κε θάζε επηθύιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΓΖΜΟΤ θαη εθδίδεηαη
πξνο ηνύην ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε βάζε κόλν ην ζεσξεκέλν από ηελ
απνζήθε ηνπ ΓΖΜΟΤ απνδεηθηηθό πξνζθόκηζεο ηνύηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ νξηζηηθνύ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζηνλ ΓΖΜΟ θαη δελ έρεη ιεθζεί ε
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ζρεηηθή απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απόξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη όηη ε παξαιαβή έρεη
ζπληειεζηεί απηνδίθαηα.
ΑΡΘΡΟ 13ο Σπόπορ πληπωμήρ
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ ζα γίλεη κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, κε ηελ
έθδνζε εμνθιεηηθνύ ινγαξηαζκνύ (ηηκνιόγην). Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία ζα
αλαθέξνληαη ζηελ ζύκβαζε.
Άπθπο 14ο ςμθωνία µε ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ – Σεσνικά ζηοισεία πποζθοπάρ
Σα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Πξνζθεξόκελα
πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηώδεηο απνθιίζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, απνξξίπηνληαη.

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ

Καλαιιάθη 7 Ννεκβξίνπ 2018
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΚΩΣΖ ΜΗΥΑΖΛ
ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ

ΜΠΟΥΣΖ ΘΩΜΑ
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ
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