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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αριθμός Μελέτης 29 /2017
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΩΗ
ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ 2017»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 247.972,72€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ……………………..€199.978,00….......……………...………ΔΤΡΩ.
Φ.Π.Α. 24%……………………………………...€47.994,72……..……….………….…...ΔΤΡΩ.
χλνιν απαηηνχκελεο πίζησζεο : ……………..€247.972,72…….…….………………….ΔΤΡΩ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 29 /2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΜΤΚΟΝΟΤ 2017

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Ζ πξνκήζεηα αθνξά άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ΟΓΟ-2522
γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε ηκεκάησλ ησλ νδνζηξσκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 1968 m3 θαζψο θαη ραιχβδηλν πιέγκα
ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ.
Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην άξζξν Β-29.4.1.: C20/25 ΟΓΟ-2522 ηνπ
ΑΣΔΟ. θπξφδεκα C20/25 ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε
θαηαζηξψκαηνο νδψλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη
ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ, επέλδπζεο θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ (ζεκέιηα
θαη άλσ δνκή) ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ιεπηνηνίρσλ», ηελ πξνζηαζία
ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη άνπιν ή νπιηζκέλν κε ραιχβδηλν
πιέγκα ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΦ 4.22: Γνκηθφ
πιέγκα εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο κε θσδηθφ αλαζεψξεζεο ΤΓΡ-7018. Σν κέζσ
πάρνο ηνπ άνπινπ θαη ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηε απφ 12
έσο 15 εθαηνζηά. Οη ηκεκαηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνληαη παξνπζία ελφο ηνπιάρηζηνλ
κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Ζ επζχλε ηεο
ελεκέξσζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζα πξέπεη
λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν κέξεο πξηλ ηελ ηκεκαηηθή εξγαζία κε επζχλε ηνπ
πξνκεζεπηή.
Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ψζηε λα κπνξεί λα
πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο Μπθφλνπ ηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά εληφο ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο.

εκεηψλεηαη φηη επεηδή δελ πξφθεηηαη γηα ζθπξνδέηεζε εθηεηακέλσλ επηθαλεηψλ
αιιά γηα ηκεκαηηθέο εξγαζίεο φπνπ δελ απαηηείηαη εηδηθή ηερλνγλσζία θαη
επεμεξγαζία γηα ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, απηή ζα γίλεηαη απ’επζείαο απφ
ηελ έμνδν ηεο κπεηνληέξαο.

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο
έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο.

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 247.972,72€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. 24%.
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Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ πιηθψλ ζα δηελεξγεζεί αλνηρηφο ειεθηξνληθφο
κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.

Ζ πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ..

Μχθνλνο 31-10-2017
Ζ πληάμαζα

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο 31-10-2017
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Δπαγγειία Υαηδελάθε
Υεκηθφο Μεραληθφο
Ησάλλεο Ρνχζζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΜΤΚΟΝΟΤ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 29/2017

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

1

2

Πεπιγπαθή

Ποζόηηηα

Σιμή
Μονάδορ
ε Εςπώ

Καθαπή
Αξία ε
Εςπώ

m3

1968

96

188.928,00

kg

13.000

0.85

11.050,00

Μονάδα
Μέηπηζηρ

Β-29.4.1.: C20/25
ΟΓΟ-2522 ηνπ
ΑΣΔΟ. θπξφδεκα
C20/25
Υαιχβδηλν πιέγκα
ηχπνπ Σ131
δηακέηξνπ 5
ρηιηνζηψλ

ύνολο Καθαπήρ Αξίαρ
Φ.Π.Α. 24%
ύνολο με Φ.Π.Α.

Μχθνλνο 31-10-2017
Ζ πληάμαζα

199.978,00
47.994,72
247.972,72

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο 31-10-2017
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Δπαγγειία Υαηδελάθε
Υεκηθφο Μεραληθφο
Ησάλλεο Ρνχζζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.

17REQ002408336 2017-12-13

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΜΤΚΟΝΟΤ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 29/2017

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

1

2

Πεπιγπαθή
Β-29.4.1.: C20/25
ΟΓΟ-2522 ηνπ
ΑΣΔΟ. θπξφδεκα
C20/25
Υαιχβδηλν πιέγκα
ηχπνπ Σ131
δηακέηξνπ 5
ρηιηνζηψλ

Μονάδα
Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

m3

1968

kg

13.000

Σιμή
Μονάδορ
ε Εςπώ

ύνολο Καθαπήρ Αξίαρ
Φ.Π.Α. 24%
ύνολο με Φ.Π.Α.

Ο Πξνζθέξσλ:

Καθαπή
Αξία ε
Εςπώ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :29/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΜΤΚΟΝΟΤ 2017

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
(ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ)
ΑΡΘΡΟ 1ο – Ανηικείμενο ηηρ ζςμβάζευρ.
Ζ πξνκήζεηα αθνξά άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ΟΓΟ-2522
γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε ηκεκάησλ ησλ νδνζηξσκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 1968m3 θαζψο θαη ραιχβδηλν πιέγκα
ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ. Οη πνζφηεηεο αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
Α/Α
1
2

Πεπιγπαθή
Β-29.4.1.: C20/25 ΟΓΟ-2522 ηνπ ΑΣΔΟ.
θπξφδεκα C20/25
Υαιχβδηλν πιέγκα ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5
ρηιηνζηψλ

Μονάδα
Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

m3

1968

kg

13.000

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
Μπθφλνπ. Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηκεκαηηθή πξνκήζεηα ησλ
πιηθψλ ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιζσύοςζερ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ.
ηελ παξνχζα πξνκήζεηα ηζρχνπλ φπνπ απαηηνχληαη νη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο
(CE), νη αληίζηνηρεο ειιεληθέο (ΔΛΟΣ) θαζψο θαη νη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο I.S.O.
Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα:
- ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιερ ςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και
Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωρ
ηποποποιήθηκε και ιζσύει
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ
(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ»,
- ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσωνεύζειρ
Νομικών Πποζώπων και Τπηπεζιών ηος Δημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Διαηάξεων
ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1,
- ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ
ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων
πληπωμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύπωζη ηος Κώδικα Νόμων για ηο Ελεγκηικό ςνέδπιο»

17REQ002408336 2017-12-13

- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων ηηρ
διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηων μελών ηοςρ με κλήπωζη»,
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίων
ςμβάζεων και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων ςμβάζεων…»,
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη
νόμων και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων
ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”,
- ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
- ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ
- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζεων ηων θοπέων ηος Δημοζίος
ζηο νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ»,
- ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,
- ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπωζη ηος Κώδικα Διοικηηικήρ Διαδικαζίαρ και άλλερ
διαηάξειρ” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια
έγγπαθα και ζηοισεία”,
- ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
- ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΔΗ) ηος
Τποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ»
- ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο «Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Εθνικού
ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίων ςμβάζεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
- ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
ΑΡΘΡΟ 3ο – Σπόπορ ππομήθειαρ
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ ηειηθή επηινγή ζα γίλεη κε θξηηήξην ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από
οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ
απ’ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Ο Γήκνο ΓΔΝ δεζκεχεηαη γηα ηελ αγνξά νιφθιεξεο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο
πνζφηεηαο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ.
ΑΡΘΡΟ 4ο – Πποϋπολογιζμόρ έπγος.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ αλέξρεηαη
ελδεηθηηθά ζε €199.978,00 ζπλ ΦΠΑ 24% €47.994,72 ήηνη ζπλνιηθά €247.972,72.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο, Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο
πεξηιακβάλεη ηελ ηκεκαηηθή κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ
απφ αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
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ΑΡΘΡΟ 5ο – Εγγςήζειρ
Ζ εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δύο ηοιρ εκαηό
(2%) επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ Τπεξεζία δαπάλεο ησλ
πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ εξαιποςμένος ηος Φ.Π.Α.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παποσή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη
ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 6ο – Πποθεζμίερ - ποινικέρ πήηπερ.
Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζζεί εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο ή κέρξη εμάληιεζεο ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο κε
δηθαίσκα παξάηαζεο εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην, πάληνηε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ψζηε λα κπνξεί λα
πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο Μπθφλνπ ηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζεί ( ε πξνκήζεηα ηεο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηαο) εληφο
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζα κπνξεί λα θαιπθζεί εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο
2018 θαη κέρξηο εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ΄ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ παξάδνζε
ησλ εηδψλ ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο
ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
Όζνλ αθνξά ηηο πνηληθέο ξήηξεο θαη ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 185 ηνπ Ν.4412/2016 .
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ χζηεξα απφ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ
ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.

ΑΡΘΡΟ 7ο – Πληπυμέρ
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ
100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ θάζε
θνξά ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη:
α) Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, ή ζε πεξίπησζε
απηνδίθαηεο παξαιαβήο ζεσξεκέλν απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ
απνζήθε ηνπ θνξέα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ
νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απνηειεί ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ
πξνκεζεπηή ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ δνθηκψλ απφ πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην,
ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο.
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β) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή
Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα
ππεξεζία. Όιεο νη ζρεηηθέο κε ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δαπάλεο ηνπ αγνξαζηή,
βαξχλνπλ ηνλ νηθείν θσδηθφ αξηζκνχ (Κ.Α.) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Καηά ηα
ινηπά, εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη
ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ.
ΑΡΘΡΟ 8ο – Μεηαθοπά-Σοποθέηηζη
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηε
κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο
βαξχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ λα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ή ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα
ππνδείμεη ν Γήκνο.
ΑΡΘΡΟ 9ο – Γενικά
Γηα φζα δελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ο – Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ
1.κςπόδεμα C20/25
Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην άξζξν Β-29.4.1.: C20/25 ΟΓΟ-2522 ηνπ
ΑΣΔΟ. θπξφδεκα C20/25 ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε
θαηαζηξψκαηνο νδψλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη
ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ, επέλδπζεο θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ (ζεκέιηα
θαη άλσ δνκή) ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ιεπηνηνίρσλ», ηελ πξνζηαζία
ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. Σν κέζσ πάρνο ηνπ άνπινπ θαη ηνπ νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 12 έσο 15 εθαηνζηά.
2. Υαλύβδινο πλέγμα ηύπος Σ131
Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη άνπιν ή νπιηζκέλν κε ραιχβδηλν πιέγκα ηχπνπ Σ131
δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΦ 4.22: Γνκηθφ πιέγκα
εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο κε θσδηθφ αλαζεψξεζεο ΤΓΡ-7018.
Μχθνλνο 31-10-2017
Ζ πληάμαζα

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο 31-10-2017
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Δπαγγειία Υαηδελάθε
Υεκηθφο Μεραληθφο
Ησάλλεο Ρνχζζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :29/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΜΤΚΟΝΟΤ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο (Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ)
Ζ πξνκήζεηα αθνξά άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ΟΓΟ-2522
γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε ηκεκάησλ ησλ νδνζηξσκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 1968m3 θαζψο θαη ραιχβδηλν πιέγκα
ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ.
Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην άξζξν Β-29.4.1.: C20/25 ΟΓΟ-2522 ηνπ
ΑΣΔΟ. θπξφδεκα C20/25 ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε
θαηαζηξψκαηνο νδψλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη
ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ, επέλδπζεο θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ (ζεκέιηα
θαη άλσ δνκή) ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ιεπηνηνίρσλ», ηελ πξνζηαζία
ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη νπιηζκέλν κε ραιχβδηλν πιέγκα
ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΦ 4.22: Γνκηθφ πιέγκα
εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο κε θσδηθφ αλαζεψξεζεο ΤΓΡ-7018. Σν κέζσ πάρνο
ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 12 έσο 15 εθαηνζηά.
ΑΡΘΡΟ 2ο (Ιζσύοςζερ διαηάξειρ)
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Δ..Τ. φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ
ζήκεξα.
ΑΡΘΡΟ 3ο (ςμβαηικά ζηοισεία)
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
1) Ο Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
2) Ζ Δηδηθή ζπγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
3) Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
4) Σα Σερληθά ζηνηρεία (ηερληθή πεξηγξαθή) ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
5) Ζ Σερληθή έθζεζε
ΑΡΘΡΟ 4ο (Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ)
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην
άξζξν 3 ηεο Δ..Τ. ηεο παξνχζαο κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 5ο (ύμβαζη)
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»),
λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
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κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) νχηε κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014
(Α' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ, σο απνδεηθηηθά
ζηνηρεία. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. (άξζξν 103 παξ.1
Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 6ο (Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ)
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο
Σξαπέδεο, ζπληεηαγκέλεο θαηά ηνπ ηζρχνληνο ηχπνπ γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Ο.Σ.Α.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ
γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
ΑΡΘΡΟ 7ο (Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ)
Ο δηαγσληδφκελνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ
θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πιελ Φ.Π.Α. Δπίζεο επηβαξχλεηαη κε
ην θφζηνο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 8ο ( Επιζηποθή εγγςήζευν)
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ ανάδοσο κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 72 παξ.1β ηνπ
Ν.4412/16).
Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο
εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.
ΑΡΘΡΟ 9ο (Σπόπορ Πληπυμήρ)
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο, ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ
εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θαη αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη
πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο.
Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο γίλεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο.
ΑΡΘΡΟ 10ο (Πλημμελήρ καηαζκεςή)
Δάλ ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο
ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο θαηαζθεπαζηηθέο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη
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λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε, εληφο ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11ο (Έκπηυζη ηος αναδόσος)
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ
εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη
ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ'
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106. (άξζξν 105 παξ.5 Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 12o (Πποζυπινή και Οπιζηική παπαλαβή)
Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 209 ηνπ Ν. 4412/2016, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. (άξζξν 207 παξ.1 Ν.4412/16) Σν
παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα
επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην
πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ
(άξζξν 207 παξ.2 Ν.4412/16).
Ζ παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη ηνλ επηβιέπνληα
(ππεχζπλν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο) παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ ην επηζπκεί.
Μχθνλνο 31-10-2017
Ζ πληάμαζα

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο 31-10-2017
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

Δπαγγειία Υαηδελάθε
Υεκηθφο Μεραληθφο
Ησάλλεο Ρνχζζνο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.

