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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1. Σερληθή Έθζεζε - πεξηγξαθή
2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
3. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ
4. Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο

ΟΙ Σ ΥΝΤ ΑΞ ΑΝΤ ΕΣ:
Κοσρτάκης Φώτιος
Μητ. Μηταν ικός ΣΕ

Σσάκαλης Ηλί ας
Ηλεκτρολόγος Μητανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΙΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Άπθπο 1. Διζαγωγή
Η παξνχζα Σερληθή Έθζεζε - πεξηγξαθή αθνξά ζηνπο φξνπο δηεμαγσγήο πξφρεηξνπ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηζνζεξκηθνχ θαιχκκαηνο θαη κεραληζκψλ
ειεθηξνθίλεηεο

πεξηέιημεο

απηνχ,

ζηελ

θνιπκβεηηθή

δεμακελή

ηνπ

Γεκνηηθνχ

Κνιπκβεηεξίνπ Αηγίνπ. Η πξνκήζεηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Πξάμε “Δλεξγεηαθή
αλαβάζκηζε ηνπ αλνηθηνχ δεκνηηθνχ θνιπκβεηεξίνπ Κνηλφηεηαο Αηγίνπ”.
Η Πξάμε έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ. αξηζκ. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 6378/01-07-2019 (ΑΓΑ:
Ω8ΚΥ465ΥΙ8-7ΑΒ), κε θσδ. ΟΠ 5029825.
Η ελδεηθηηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
€74.400,00

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) θαη ζα βαξχλεη ηνλ K.A. 61-

7135.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
Άπθπο 2. Ανηικείμενο - Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ
Ο

δηαγσληζκφο

αθνξά

ηελ

πξνκήζεηα

κεηαθνξά

θαη

εγθαηάζηαζε

ηζνζεξκηθνχ

θαιχκκαηνο θαη κεραληζκψλ ειεθηξνθίλεηεο πεξηέιημεο απηνχ, γηα ηελ θνιπκβεηηθή
δεμακελή ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ Αηγίνπ, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
Ισοθεπμικό κάλςμμα με πλεςπική ενίσσςση και μησανισμό αςτόματηρ πεπιέλιξηρ
Σν ηζνζεξκηθφ θάιπκκα θαη νη ππνζηεξηθηηθνί κεραληζκνί θαη ζπζηήκαηα απηνχ πιεξνχλ
θαη’ ειάρηζην ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ θαη ηα
αθφινπζα:
Ιζοθεπμικό κάλςμμα
Πνιπζηξσκαηηθφ θάιπκκα, ζπκπαγέο θαη αθξψδεο, απφ 100% θιεηζηέο θπςέιεο
πνιπαηζπιελίνπ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 6mm. Σν πάλσ κέξνο ηνπ αθξψδνπο

πιηθνχ

θαιχπηεηαη απφ ζηξψζε πνιπαηζπιελίνπ, αλζεθηηθή ζην ζρίζηκν θαη ηνλ ειθπζκφ θαη ην
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θάησ κέξνο, πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην λεξφ, θαιχπηεηαη απφ εηδηθφ δηάθαλν θηικ γηα
πξνζηαζία απφ θζνξέο, είλαη δε αδηαπέξαζην απφ ηνπο πδξαηκνχο. Έρεη κέγηζην βάξνο
500gr/m2 θαη ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο απφ -20oC σο +45 oC. Σν θάιπκκα έρεη
κέγηζην ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο 0,037W/m 2K. Δίλαη άνζκν, αδηάιπην ζην λεξφ,
δελ πξνθαιεί εξεζηζκνχο ζην δέξκα ή ζηα κάηηα θαη δελ πξνζβάιιεηαη απφ ην ριψξην, ην
φδνλ θαη ηελ UV αθηηλνβνιία. Σα αλσηέξσ απνδεηθλχνληαη απφ ην ηεχρνο ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ηελ αξρή θάζε θχιινπ λα ππάξρεη εζσηεξηθά εηδηθφο ζσιήλαο PVC, γηα επίπιεπζε θαηά
ηελ πεξηηχιημε θαη ην άπισκα ηνπ θαιχκκαηνο θαη ζρνηλί γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ απφ
απφζηαζε, θαηά ηελ πεξηέιημε. Κάζε θχιιν θέξεη ζηξνγγπιέο νπέο εληζρπκέλεο κε
αλνμείδσηα παξεκβχζκαηα (κπνπληνχδηα) ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ γηα ηελ ζχλδεζε
κεηαμχ ηνπο θαη κε ην κεραληζκφ πεξηηχιημεο.
Οη νλνκαζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο είλαη 50 x 21 m. Σν κήθνο ηνπ
θαιχκκαηνο είλαη 50 m. Σν αθξηβέο πιάηνο ζα θαζνξηζηεί επη ηφπνπ απφ ηνλ αλάδνρν,
παξνπζία κεραληθψλ ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα κελ έξρεηαη ζε επαθή κε ζηνηρεία ηεο πηζίλαο
πνπ πξνεμέρνπλ (π.ρ. πιατλέο ζθάιεο). Καηά ζπλέπεηα ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ
θαιχκκαηνο ζα είλαη πεξίπνπ 1050m2, ην νπνίν λα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα (4) φκνηα
θχιια, ίδησλ δηαζηάζεσλ κεηαμχ ηνπο.
Πλεςπική ενίζσςζη καλύμμαηορ
Γηα επηπιένλ πξνζηαζία απφ ηνπο αλέκνπο ζα ππάξρεη θαηά κήθνο θάζε θχιινπ
ηζνζεξκηθνχ θαιχκκαηνο ελζσκαησκέλν ζπξκαηφζρνηλν, πάρνπο 5,0 mm, ην νπνίν
ζηεξεψλεηαη ζηελ άθξε ηεο πηζίλαο κε ηελ βνήζεηα αλνμείδσησλ εληαηήξσλ κε άγθηζηξα,
γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θαιχκκαηνο.
Οη γάληδνη γηα ηε ζχλδεζε ησλ αγθίζηξσλ, ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην επηρείιην ηεο
θνιπκβεηηθήο δεμακελήο, κε ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αζιεηψλ.
Οη γάληδνη ζα είλαη αθαηξνχκελνη. Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ γάληδσλ ζην
επηρείιην θαη ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζηελ θνιπκβεηηθή δεμακελή θαη
απνθαηάζηαζεο νπνηνλδήπνηε θζνξψλ απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ.
Σν θάιπκκα θαη ν ηξφπνο ζηήξημήο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη κειεηεκέλνο απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηε δηείζδπζε αέξα κεηαμχ ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηεο
επηθάλεηαο ηνπ λεξνχ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ απφ ηζρπξνχο αλέκνπο.
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζχζηεκα ζηήξημεο ηνπ
θαιχκκαηνο (ππνδνκή ζην επηρείιην ηεο πηζίλαο) ψζηε ην ζχζηεκα λα είλαη πιήξσο
ιεηηνπξγηθφ, αζθαιέο θαη αηζζεηηθά άξηην.
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Αςηόμαηορ ηλεκηποκίνηηορ μησανιζμόρ πεπιέλιξηρ καλύμμαηορ
Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη δχν (2) ειεθηξνθίλεηνπο κεραληζκνχο πεξηέιημεο ηνπ
θαιχκκαηνο, κε ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
-

Δίλαη ζρεδηαζκέλνη γηα βαξηά ρξήζε ζε κεγάια θνιπκβεηήξηα.

-

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνη εμ’ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316 ή

αλψηεξεο πνηφηεηαο
-

Όινο ν κεραληζκφο ζηεξίδεηαη ζε ξφδεο βηνκεραληθνχ ηχπνπ, δχν εθ ησλ νπνίσλ

δηαζέηνπλ θξέλν γηα αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ.
-

Γηαζέηνπλ άμνλα θαηάιιειεο δηακέηξνπ ψζηε λα θέξεη ην βάξνο ηνπ θαιχκκαηνο

ρσξίο λα θάκπηεηαη. Η ζηήξημε ηνπ άμνλα ζα γίλεηαη ζε δηπιά ξνπιεκάλ θιεηζηνχ ηχπνπ.
-

Ο Άμνλαο δηαζέηεη θαηάιιειεο ππνδνρέο γηα ηε ζηήξημε ησλ ηκάλησλ ζχλδεζεο κε

ην θάιπκκα.
-

Φέξνπλ ειεθηξηθφ θηλεηήξα 24V κε κεησηήξα, κεηαζρεκαηηζηή θαη θνπκπηά

ρεηξηζκνχ, γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ άμνλα θαη ηελ πεξηέιημε ηνπ θαιχκκαηνο. Όια ηα
ειεθηξηθά κέξε δηαζέηνπλ πξνζηαζία IP65. Οη δηαθφπηεο ζα είλαη ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ
πξνζηαζίαο απφ ην λεξφ.
-

Ο κεραληζκφο ζα θέξεη επηπιένλ ζχζηεκα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε

ζθάικαηνο ή αδπλακίαο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο.
-

Ο θάζε κεραληζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηηπιίμεη δχν θχιια ηζνζεξκηθνχ

θαιχκκαηνο, επί ηνπ ίδηνπ άμνλα, ην έλα ζηε ζπλέρεηα ηνπ άιινπ.
-

Ο κεραληζκφο πεξηέιημεο ηνπ θαιχκκαηνο πηζίλαο ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν

αδηαθαλέο θάιπκκα (θνπθνχια) γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιίαθαηά
ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ, νπφηε βξίζθεηαη ηπιηγκέλν.
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη
ησλ κεραληζκψλ ζην ρψξν ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο, θαζψο θαη ηελ επηδεηθηηθή
ιεηηνπξγία

ηνπ

ζπζηήκαηνο

ζηνπο

ππεπζχλνπο

ζπληήξεζεο

ηνπ

Γεκνηηθνχ

Κνιπκβεηεξίνπ Αηγίνπ. πλνδεπηηθά ηνπ πξντφληνο παξαδίδεη εγρεηξίδην κε νδεγίεο
αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηνλ ρεηξηζκφ, νδεγίεο ρξήζεο θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο
ηνπ θαιχκκαηνο.
Δπηπιένλ ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ησλ
ζπζηεκάησλ ηνπ γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξαιαβή ηνπ απφ
ηνλ Γήκν. Η ηαθηηθή ζπληήξεζε γίλεηαη θαη’ ειάρηζην κία θνξά αλά έηνο, πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ ρξήζεο ηνπ θαιχκκαηνο θαη αθνξά ηνλ πξνιεπηηθφ
έιεγρν ησλ ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ, ησλ δηαθνπηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ
κεξψλ

γηα

πγξαζίεο,

ιίπαλζε,

ζηεγαλφηεηα,

νμείδσζε.

ηελ

ζπληήξεζε

δελ
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πεξηιακβάλεηαη απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηνπ θαιχκκαηνο απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε
απηνχ. Δπίζεο δελ θαιχπηνληαη δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε κε θπζηνινγηθή ρξήζε. Σν
θφζηνο ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα.
Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην ζην νπνίν
θαηαζθεπάδνληαη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.
Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε. Καηαζθεπή ησλ πιηθψλ ζε εξγνζηάζην άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ζηελ
πξνζθνξά, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηελ ζχκβαζε, κε ηηο
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα λα έρνπλ πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηελ
Δπξσπατθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία. Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θέξνπλ ζήκαλζε CE.
Σν θάιπκκα, ν κεραληζκφο θαη φια ηα παξειθφκελα απηνχ, νθείινπλ λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα απφ πηζηνπνηεκέλν θαηαζθεπαζηή κε ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
ISO 9001:2015 γηα ηελ θαηαζθεπή ηζνζεξκηθψλ θαιπκκάησλ.
Ο

Αλάδνρνο

νθείιεη

λα

πξνζθέξεη

εγγχεζε

γηα

ηνλ

πξνζθεξφκελν

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη, επηπιένλ

εμνπιηζκφ

ηεο ηαθηηθήο

ζπληήξεζεο, ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ, φρη
αξγφηεξα απφ 5 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ.
Ο Γήκνο ζα θξνληίζεη γηα εγθαηάζηαζε απιήο πξίδαο ηχπνπ schuko 220V IP54 (16A) ζε
ζέζε δίπια ζηελ πηζίλα (πεξίπνπ 25 κέηξα απφ ηε ζέζε πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη
κεραληζκνί ηνπ ηζνζεξκηθνχ θαιχκκαηνο). Η παξνρή απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ
αλάδνρν γηα λα ηξνθνδνηήζεη κε ξεχκα ην κεραληζκφ κε έμνδα θαη θξνληίδα δηθή ηνπ
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο.
Άπθπο 3. Γενικοί όποι
Γηα ηελ πξνκήζεηα ηζρχνπλ νη αθφινπζνη φξνη, επί πνηλήο απνθιεηζκνχ:
●

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ

θαη πιηθψλ θαη φρη γηα κεκνλσκέλα είδε.
●

Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO

9001:2015

γηα

ηελ

θαηαζθεπή

ηζνζεξκηθψλ

θαιπκκάησλ

θαη

ην

ζχλνιν

ησλ

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα ζπλνδεχνληαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο CE ηνπ εξγνζηαζίνπ.
●

Σν ηζνζεξκηθφ θάιπκκα θαη

ν κεραληζκφο πεξηέιημεο ζα είλαη

ηεο ίδηαο

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.
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●

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή

ηζνζεξκηθψλ θαιπκκάησλ θαη κεραληζκψλ πεξηέιημεο, ίδηνπ κεγέζνπο κε ηα ππφ
πξνκήζεηα είδε. Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο
αληίγξαθα ζπκβάζεσλ θαη ηηκνινγίσλ ή βεβαηψζεσλ απφ αληίζηνηρνπο θνξείο γηα ηελ
αλσηέξσ εκπεηξία απφ ηνπιάρηζηνλ δχν θνιπκβεηήξηα.
●

Ο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη επίζεο:
○

επίζεκα έληππα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο,
γηα ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. Σα έληππα λα είλαη ζηελ Διιεληθή
γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξνχλ λα είλαη θαη ζηελ Αγγιηθή.

○

Έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα
γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε.

○

Έγγξαθε δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ
λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ νηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξνκήζεηαο θαη ζε
πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρνληαο θεξπρζεί Αλάδνρνο ζα ηνλ πξνκεζεχζεη κε ηα
αληίζηνηρα πξντφληα.

Άπθπο 4. Πποϋπολογιζμόρ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εβδνκήληα
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ (74.400,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
24%, ήηνη 60.000,00 επξψ ζπλ ΦΠΑ 14.400,00 επξψ.

ΘΔΩΡΔΊΣΑΙ
Αίγην, 02/12/2019

Αίγην, 02/12/2019

Αίγην, 02/12/2019

Οη πληάμαληεο

Η Σκεκαηάξρεο

Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.

Κνπξηάθεο Φψηεο

Γαθλνπνχινπ Υξηζηίλα

Αλδξέαο Σζηγθξήο

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ.

Πνι. Μεραληθφο Σ.Δ

Πνιηηηθφο Μεραληθφο
κε βαζκφ Α
΄

Ηιίαο Σζάθαιεο
Ηιεθηξνιφγνο Μερ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΙΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/
Α

1.

ΕΙΔΟ

ΜΟΝ. ΜΕΣΡ.

Πξνκήζεηα
ζεξκνκνλσηηθνχ
θαιχκκαηνο
θνιπκβεηηθήο
δεμακελήο ηνπ
αλνηθηνχ Γεκνηηθνχ
Κνιπκβεηεξίνπ ΓΚ
Αηγίνπ

θαη’ απνθνπή

ύνολο:

60.000,00

ΤΝΟΛΟ:

60.000,00

Φ.Π.Α. 23%:

14.400,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:

Γενικό

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)

74.400,00

Δβδνκήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα επξψ

(74.400,00

€),

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%
ΘΔΩΡΔΊΣΑΙ
Αίγην, 02/12/2019

Αίγην, 02/12/2019

Αίγην, 02/12/2019

Οη πληάμαληεο

Η Σκεκαηάξρεο

Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.

Κνπξηάθεο Φψηεο

Γαθλνπνχινπ Υξηζηίλα

Αλδξέαο Σζηγθξήο

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ.

Πνι. Μεραληθφο Σ.Δ

Πνιηηηθφο Μεραληθφο
κε βαζκφ Α
΄

Ηιίαο Σζάθαιεο
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Ηιεθηξνιφγνο Μερ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΙΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο Ανηικείμενο ππομήθειαρ
Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηζνζεξκηθνχ θαιχκκαηνο θαη
κεραληζκψλ ειεθηξνθίλεηεο πεξηέιημεο απηνχ, γηα ηελ θνιπκβεηηθή δεμακελή ηνπ
Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ Αηγίνπ, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. Η πξνκήζεηα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Πξάμε “Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ αλνηθηνχ δεκνηηθνχ
θνιπκβεηεξίνπ Κνηλφηεηαο Αηγίνπ”.
Η Πξάμε έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ. αξηζκ. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 6378/01-07-2019 (ΑΓΑ:
Ω8ΚΥ465ΥΙ8-7ΑΒ), κε θσδ. ΟΠ 5029825.

ΑΡΘΡΟ 2ο Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε:
1.

Σν Ν. 4412/16 πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ.

2.

Σν Ν.

3463/2006

(θεθ

114

Α΄/2006)

ηνπ

ελ

ηζρχ

Κψδηθα

Γήκσλ

θαη

Κνηλνηήησλ (εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 209, παξ. 1)
3.

Σν Ν. 3852/10 (ΦΔΚ Α΄/07-06-10) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
4.

Σν

3861/10

(ΦΔΚ

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε

11

λφκσλ

Α/13-07-2010)
θαη

«Δλίζρπζε

ηεο

δηαθάλεηαο

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ,

κε

ηελ

δηνηθεηηθψλ θαη

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5.

Σν Ν. 4555/2018 ΦΔΚ Α/133/19-07-2018

6.

Σν Ν. 4623/2019 ΦΔΚ Α/134/09-08-2019

7.

Σηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ εκέξα εθηέιεζεο

ηεο εξγαζίαο
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8.

Σν Ν.

4013/211

(ΦΔΚ

Α΄

204)

«χζηαζε

εληαίαο

Αλεμάξηεηεο

Αξρήο

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ …..»
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ΑΡΘΡΟ 3ο ςμβαηικά ηεύση
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη ηα εμήο :
●

Η Γηαθήξπμε

●

Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά

●

Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ

●

Η Σερληθή Έθζεζε – Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο

Η πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε θαηά ηνλ δηαγσληζκφ, δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ
εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ έσο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ
εξγαζηψλ, αλεμαξηήησο ηπρφλ αλαηηκήζεσλ
ΑΡΘΡΟ 4ο Τπογπαθή ζύμβαζηρ
Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ πξνζθαιείηαη (ν αλάδνρνο) ππνβάιιεη ζε θάθειν κε
ζήκαλζε

«Γηθαηνινγεηηθά

Καηαθχξσζεο»

ζην

γξαθείν

Πξσηνθφιινπ

ηνπ

Γήκνπ

Αηγηαιείαο, κε δηαβηβαζηηθφ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα
έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά. Σα έγγξαθα απηά ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε θαιά
ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Δάλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ

παξέρεηαη

πξνζεζκία ζηνλ

αλάδνρν λα

ηα πξνζθνκίζεη

ή

λα ηα

ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν κεηνδφηεο πξνζθνκίδεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο πνπ ην πνζφ νξίδεηαη ζε 5% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ηεο
εξγαζίαο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. Αλ ν κεηνδφηεο δελ δερζεί λα εθηειέζεη ηελ
εξγαζία, ή δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηα
ππνβιεζέληα

δηθαηνινγεηηθά

θαηαθχξσζεο,

απηή

(ε

εξγαζία)

αλαηίζεηαη

ζηνλ

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά.

ΑΡΘΡΟ 5ο Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
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Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο
αμίαο ησλ εηδψλ,

ρσξίο ην ΦΠΑ.,

ζχκθσλα κε ηελ παξ.

1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ

Ν.4412/16.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη θαη’ ειάρηζην ίζνο κε ηε ρξνληθή
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ππνρξέσζεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ Αλάδνρν (ηξία (3)
έηε απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ), νπφηε θαη επηζηξέθεηαη ε εγγχεζε
ζηνλ Αλάδνρν, κε ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζπληήξεζεο
ηνπ αλαδφρνπ θαη έπεηηα απφ έθδνζε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή.
ΑΡΘΡΟ 6ο Πποθεζμία αποπεπάηωζηρ
Μεηά ηελ απφθαζε ηεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφθιεζεο. Αλ ν κεηνδφηεο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε,
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
Η ζύμβαζη θα ιζσύει για ηπειρ (3) μήνερ από ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ.

ΑΡΘΡΟ 7ο Πεπιγπαθή ηων ειδών
Σα είδε πνπ ζα παξαδνζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή
Έθζεζε.

ΑΡΘΡΟ 8ο Υπόνορ και ηόπορ παπάδοζηρ ηων ςλικών
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ νξίδεηαη εληφο ελελήληα (90)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ
παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά θαη λα εθηειέζεη ηηο
απαηηνχκελεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη

εγθαηάζηαζεο απηψλ κέζα ζηα ρξνληθά

πεξηζψξηα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηελ
ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ θαη ζα
εγθαηαζηαζνχλ ζην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ Σ.Κ. Αηγίνπ. Σν θφζηνο
κεηαθνξάο, παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ηνπ
δηαγσληζκνχ.
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Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα γηα
ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά θαη λα εθηειέζεη εξγαζίεο
εγθαηάζηαζεο απηψλ, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο λσξίηεξα.
ΑΡΘΡΟ 9ο Ποινέρ ειρ βάπορ ηος αναδόσος
Αλ ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη θαη δελ παξαδψζεη ηα ζπκθσλεζέληα είδε, ζα πιεξψλεη
πνηληθή ξήηξα πνπ νξίδεηαη ζε 50 επξψ αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο.
Η παξαπάλσ πνηλή ζα επηβάιιεηαη χζηεξα απφ Απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζα θξαηείηαη
απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε
●

Καζπζηέξεζεο ηεο

πξνγξακκαηηζκέλεο παξάδνζεο ησλ εηδψλ άλσ ησλ 10

εκεξψλ,
ή / θαη
●

Με ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ έζησ θαη ζε έλαλ φξν ηεο δηαθήξπμεο ν

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
ηελ πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη παξακέλεη
ππέξ ηνπ Γήκνπ, σο πνηληθή ξήηξα.

ΑΡΘΡΟ 10ο Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
●

Να πξνβεί ζηελ παξάδνζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ εηδψλ

ζχκθσλα κε ηελ

δηαθήξπμε θαη ηελ ηερληθή έθζεζε,
●

Απαγνξεχεηαη

ε

αλαδνρή

απφ

άιιν

πξφζσπν

νπνησλδήπνηε

δηθαησκάησλ

ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ε εθρψξεζε θαη
ελερπξίαζε νπνησλδήπνηε απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ.
●

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη

πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην πξνο ην
ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
●

Ο αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη

πξνυπνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο, ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή φπσο ζα
ππνδεηρζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο.
●

Ο αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα επηθαιεζζεί ιφγν αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε

εκπξφζεζκε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο εθηέιεζεο απηήο, νχηε δχλαηαη
λα απαιιαγεί απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνλ βαξχλνπλ απφ ηε ζχκβαζε, εάλ δελ
επηθαιεζζεί θαη απνδείμεη ηα πεξηζηαηηθά ηεο αλσηέξαο βίαο, εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηφηε πνπ έιαβαλ ρψξα ηα πεξηζηαηηθά απηά.
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●

Η παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη,

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016
●

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα

παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
●

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο

ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ
αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη
γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ
παξερφκελσλ παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο
ζρεηηθέο αλάγθεο.
●

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ησλ

ζπζηεκάησλ ηνπ γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξαιαβή ηνπ απφ
ηνλ Γήκν. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δνζεί εγγχεζε γηα ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ,
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηερληθή ππνζηήξημε γηα
ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ, φρη αξγφηεξα απφ 5 εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε
εηδνπνίεζή ηνπ.
●

Η ηαθηηθή ζπληήξεζε γίλεηαη θαη’ ειάρηζην κία θνξά αλά έηνο, πξηλ ηελ έλαξμε

ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ ρξήζεο ηνπ θαιχκκαηνο θαη αθνξά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ
ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ, ησλ δηαθνπηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κεξψλ γηα
πγξαζίεο, ιίπαλζε, ζηεγαλφηεηα, νμείδσζε. ηελ ζπληήξεζε

δελ πεξηιακβάλεηαη

απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηνπ θαιχκκαηνο απφ ηελ θαζεκεξηλφ ρξήζε απηνχ. Δπίζεο δελ
θαιχπηνληαη δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε θπζηθά θαηλφκελα θαη θαθή ρξήζε. Σν θφζηνο ηεο
ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ γηα
ηελ πξνκήζεηα.
●

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα

ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ή
δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο ηφζν ηηο
αζηηθέο φζν θαη πνηληθέο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ είηε απφ δηθή
ηνπ ππαηηηφηεηα είηε απφ εξγαδφκελν ζε απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν
αζθαιίδεη ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα.
ΑΡΘΡΟ 11ο Σπόπορ Πληπωμήρ
Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο
πιεξσηένπ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ θαη θαηφπηλ ππνβνιήο ησλ απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ.
ΑΡΘΡΟ 12ο Λύζη - Καηαγγελία ηηρ ύμβαζηρ
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Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
1.

ε πξνκήζεηα ηνπ ζεξκνκνλσηηθνχ θαιχκκαηνο δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο

ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο
2.

ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ

άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
3.

ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή

αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο
ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ.
4.

εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ.
5.

πιεκκειή ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε

ζπληήξεζε.
Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ
κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαγγειίαο.
ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ειαηησκάησλ ή θαθνηερληψλ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη’ ελάζθεζε
δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, λα ηάμεη εχινγε (θαη’ απηήλ) πξνζεζκία απνθαηάζηαζεο,
νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο
ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ
Αλάδνρν φηη ζεσξεί φηη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 13ο Δπίλςζη διαθοπών
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηπρψλ δηαθνξψλ είλαη ηα
ειιεληθά Γηθαζηήξηα (Πάηξαο).

ΘΔΩΡΔΊΣΑΙ
Αίγην, 02/12/2019

Αίγην, 02/12/2019

Αίγην, 02/12/2019

Οη πληάμαληεο

Η Σκεκαηάξρεο

Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.

Κνπξηάθεο Φψηεο

Γαθλνπνχινπ Υξηζηίλα

Αλδξέαο Σζηγθξήο

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ.

Πνι. Μεραληθφο Σ.Δ

Πνιηηηθφο Μεραληθφο
κε βαζκφ Α
΄
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Ηιίαο Σζάθαιεο
Ηιεθηξνιφγνο Μερ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΙΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Φπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή έλσζεο θνξέσλ ή θνηλνπξαμίαο κε ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:

ΔΠΩΝΤΜΙΑ
ΔΓΡΑ
Γ/ΝΗ: ΟΓΟ /ΑΡΙΘΜΟ
ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ
ΣΗΛΔΦΩΝΟ
FAX
e-mail:
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Πξνο:
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ

Αθνχ έιαβα γλψζε ησλ ηεπρψλ ηνπ πξφρεηξνπ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΙΚΟΤ ΚΑΛΤΜΜΑΣΟ
ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΗ

ΓΔΞΑΜΔΝΗ

ΣΟΤ

ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

ΑΙΓΙΟΤ

ΑΝΟΙΚΣΟΤ
θαη

ησλ

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

ινηπψλ

ζηνηρείσλ

Γεκνπξάηεζεο, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απηνχ, ππνβάιισ
ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε
φια απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηα αθφινπζα πνζνζηά
έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
Μειέηεο.

Α. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/
Α

ΕΙΔΟ

ΜΟΝ. ΜΕΣΡ.

1.

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΙΚΟΤ
ΚΑΛΤΜΜΑΣΟ
ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΗ
ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΣΟΤ
ΑΝΟΙΚΣΟΤ
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ,
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

θαη’ απνθνπή

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)

60.000,00

ΤΝΟΛΟ:

60.000,00

Φ.Π.Α. 24%:

14.400,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:

74.400,00
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B. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΩΝ ΔΚΠΣΩΗ

Α/Α

ΕΙΔΟ

1.

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΙΚΟ
Τ ΚΑΛΤΜΜΑΣΟ
ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΗ
ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΣΟΤ
ΑΝΟΙΚΣΟΤ
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΑΙΓΙΟΤ, ΤΜΦΩΝΑ
ΜΔ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ
ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.
ΜΕΣΡ.

ΕΚΠΣΩΗ
(ολογράφως)

θαη’
απνθνπ
ή

ΕΚΠΣΩΗ
(%)

…..………%

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)

€…………………

ΤΝΟΛΟ:

€…………………

Φ.Π.Α. 24%:

€…………………

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:

€…………………

ςνολική δαπάνη, μεηά ηην έκπηωζη, με ΦΠΑ (νινγξάθσο):

Αίγιο, ..../.../2019
Ο Πξνζθέξσλ

(Δπσλπκία, ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα)

Θεσξήζεθε

…………………………….
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