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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Αριθμός Μελέτης 18/2018

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΔΛΔΣΖ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ ΕΚ ΦΤΥΡΑ
ΑΦΑΛΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΟΤΛΧΗ ΛΑΚΚΧΝ ΟΔΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΕΞ
ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ»

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ……………………€180.000,00…........……………...………ΔΤΡΧ.
Φ.Π.Α. 24%……………………………………..€43.200,00….......……………………...ΔΤΡΧ.
χλνιν απαηηνχκελεο πίζησζεο : ……………€223.200,00…….…….………………….ΔΤΡΧ.

ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ…………..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΧN

Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ
τςσπάρ αζθάληος για ηην
επούλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν
εξ αζθαληομίγμαηορ οδικού δικηύος
Μςκόνος

ΔΗΜΟ MΤΚΟΝΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ
Απιθ. Mελέηηρ : 18/2018
ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Ζ κειέηε απηή αθνξά ηελ «Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ τςσπάρ αζθάληος για ηην
επούλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν εξ αζθαληομίγμαηορ οδικού δικηύος Μςκόνος» γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ γηα ηα έηε 2018-2019. Σν πιηθφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
επνχισζε ιάθθσλ νδνζηξσκάησλ εμ αζθαιηνκίγκαηνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (αζηηθψλ ή
αγξνηηθψλ νδψλ) ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο, ελδεηθηηθνχ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο
223.200,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (24%) ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ
Γήκνπ. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018 θαη ζηνλ θσδηθφ ΚΑ 30-6261.0007 ελψ ζα βαξχλεηαη θαη ν νηθείνο ΚΑ
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.
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.
Μχθνλνο, 29-06-2018
Ζ πληάμαζα

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο, 29-06-2018
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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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ
Απιθ. Mελέηηρ :18/2018

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α
1

Πεπιγπαθή
Έηνηκν ςπρξφ
αζθαιηφκηγκα

Μονάδα
Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

Σιμή
Μονάδορ (€)

Καθαπή
Αξία (€)

kg

600.000,00

0,30

180.000,00

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

Μχθνλνο, 29-06-2018
Ζ πληάμαζα

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο, 29-06-2018
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

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

180.000,00
43.200,00
223.200,00
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α
1

Πεπιγπαθή
Έηνηκν ςπρξφ
αζθαιηφκηγκα

Μονάδα
Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

kg

600.000,00

Σιμή
Μονάδορ

Καθαπή
Αξία

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./…../2018
Ο ΠΡΟΦΕΡΧΝ
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ
(ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ)
ΑΡΘΡΟ 1ο – Ανηικείμενο ηηρ μελέηηρ.
Ζ παξνχζα εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ «Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ
τςσπάρ αζθάληος για ηην επούλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν εξ αζθαληομίγμαηορ
οδικού δικηύος Μςκόνος» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Σν πιηθφ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επνχισζε ιάθθσλ νδνζηξσκάησλ εμ αζθαιηνκίγκαηνο ηνπ νδηθνχ
δηθηχνπ (αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ νδψλ) ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ
πιηθά:
Α/Α
1

Πεπιγπαθή
Έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα

Μονάδα Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

Kg

600.000,00

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα:
- ηνπ λ. 4497/2016 (Α' 171) Άξζξν 107 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147))»
 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»
 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
 ηνπ άξζξνπ 68 “πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ” ηνπ λ. 3863/2010
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(Α 115) “Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο
 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α).
 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114
Α).
 Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/4.3.2014 εγθχθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ
χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5).
 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν..3731/2008
 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
 Σνπ ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
- Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε Αξηζκ. 57654/2017 «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»
- Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε
ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο κε αξηζκ.
56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 1924/02.06.2017 ηεχρνο Β') κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη νη
ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..).
ΑΡΘΡΟ 3ο - Σπόπορ ππομήθειαρ.
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ
δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ
πξνκήζεηα εηδψλ.
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 απ’ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ κε θξηηήξην ηε
σαμηλόηεπη πποζθοπά, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
παξνχζαο κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 4ο – Πποϋπολογιζμόρ.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ αλέξρεηαη ελδεηθηηθά
ζε €180.00,00 ζπλ ΦΠΑ 24% €43.200,00 ήηνη ζπλνιηθά €223.200,00.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ζα θαιπθζεί απφ
ην Κ.Α. 30-6261.0007 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ
ελψ ζα βαξχλεηαη θαη ν νηθείνο ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.
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Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ πεπιλαμβάνει ηην ημημαηική μεηαθοπά ηυν ςλικών ζε
ζημεία πος θα ςποδεισθούν από απμόδιοςρ ςπαλλήλοςρ ηος Δήμος Μςκόνος.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Πποθεζμίερ.
Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη εληφο ησλ εηψλ 2018-2019 ή κέρξη ηεο
εμάληιεζεο ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο εάλ
απηφ θξηζεί απαξαίηεην.
Ζ πξνκήζεηα ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ψζηε λα κπνξεί λα πξνκεζεχεηαη ν
Γήκνο Μπθφλνπ ηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά.
Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ΄ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ
ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
ΑΡΘΡΟ 6ο – Ποινικέρ πήηπερ.
Γηα θάζε κέξα ππαίηηαο ππέξβαζεο απφ ηνλ αλάδνρφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο επηβάιινληαη
πνηληθέο ξήηξεο πνπ θαζνξίδνληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/16 φπσο ηζρχνπλ
ζήκεξα θαη γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απηέο νξίδνπλ.
ΑΡΘΡΟ 7ο – Πληπυμέρ.
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ.
5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη:
α) Σν πξσηφθνιιν ηκεκαηηθήο πνζνηηθήο παξαιαβήο, ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο
παξαιαβήο ζεσξεκέλν απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
β) Απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή.
Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Όιεο νη ζρεηηθέο κε ηε
δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δαπάλεο ηνπ αγνξαζηή, βαξχλνπλ ηνλ νηθείν θσδηθφ αξηζκνχ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018 θαη ηνλ αληίζηνηρν ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.
ΑΡΘΡΟ 8ο – Παπαλαβέρ.
Οη παξαιαβέο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηκεκαηηθά ζηα ζεκεία πνπ
ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ
δήκν Μπθφλνπ. ηελ ηηκή πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο
θαη κεηαθνξάο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία εληφο ηνπ
δήκνπ Μπθφλνπ.
Δάλ ε πξνκήζεηα δελ εθπιεξψλεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη κηθξά ειαηηψκαηα ν
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αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα απνθαηαζηήζεη ή λα βειηηψζεη απηέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
ΑΡΘΡΟ 9ο – Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ.
Ζ κειέηε απηή αθνξά ηελ «Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ τςσπάρ αζθάληος για ηην
επούλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν εξ αζθαληομίγμαηορ οδικού δικηύος Μςκόνος» γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Έτοιμο Ψυχρό Ασυαλτόμιγμα
Σν έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο:
 Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν θαη λα παξαδίδεηαη ζε εχρξεζηε ζπζθεπαζία. Θα














πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλάρξεζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πιηθνχ κεηά ην άλνηγκα
ηεο ζπζθεπαζίαο, ζε δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ κίαο εβδνκάδαο κεηά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ
«ζθίγγεη» ην πιηθφ κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο.
Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη άκεζα αθνχ αλνηρζεί ε ζπζθεπαζία ηνπ,
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αλάδεπζε ή αλάκεημε κε άιιε ζπγθνιιεηηθή νπζία.
Ζ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ δελ ζα απαηηεί θαη’ αλάγθε επαιείςεηο (ζπγθνιιεηηθή ή
πξνεπάιεηςε), ελψ ην πιηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη πνιχ θαιή πξφζθπζε κε ην ππφζηξσκα θαη
λα ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε ηελ παιαηά ή ηε λέα άζθαιην, αθφκα θαη κε ηζηκέλην.
Ζ εθαξκνγή ηνπ πξέπεη λα είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε, ρσξίο ηελ απαίηεζε εηδηθνχ
εμνπιηζκνχ (κεραλεκάησλ) ή εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ε απνθαηαζηαζείζα θζνξά
ηνπ αζθαιηνηάπεηα (πρ. ιαθθνχβα) λα απνδίδεηαη άκεζα ζηελ θπθινθνξία, ρσξίο ην
πιηθφ λα απνθνιιάηαη απφ ηα ειαζηηθά ησλ δηεξρφκελσλ ηξνρνθφξσλ.
Δίλαη απαξαίηεην λα είλαη «παληφο θαηξνχ», ήηνη λα εθαξκφδεηαη κε επθνιία θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα, θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο (ρακειέο ή πςειέο ζεξκνθξαζίεο,
βξνρφπησζε θιπ). Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε πγξαζία απφ ηελ
ιαθθνχβα (δειαδή λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην πιηθφ αθφκα θαη αλ ε ιαθθνχβα έρεη
λεξφ).
Πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζην ρξφλν θαη ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο (ρηφλη, παγεηφο θιπ), κε
ειαζηηθφηεηα πνπ ζα δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, έηζη
ψζηε κεηά ηελ επηζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο λα κελ παξνπζηάδεη ξσγκέο ιφγσ
ζεξκνθξαζηαθψλ ζπζηνιψλ-δηαζηνιψλ θαη λα κελ απνθνιιάηαη απφ ηα ειαζηηθά ησλ
νρεκάησλ ή ηνπο πεδνχο.
πλίζηαηαη ε πξνζνρή ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ψζηε
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντφληνο λα επηηπγράλεηαη ε βαζηθή ηνπ ηδηφηεηα, δειαδή ε
εππιαζηφηεηα ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ε κφληκε απνθαηάζηαζε ιάθθσλ θαη θζνξψλ ησλ
νδνζηξσκάησλ, πνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα αλά πάζα ψξα ηεο εκέξαο θαη αλεμαξηήησλ
επνρήο θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (εθφζνλ ηεξεζνχλ νη νδεγίεο ρξήζεο πνπ αλαγξάθνληαηαπεηθνλίδνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ή ζην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο
απηνχ).
Σα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ φηη απηφ ζα
είλαη απφ ιεπηφθνθθν αδξαλέο (κε βάζε ην πξφηππν ASTM C 136-05 θαη ζε άλνηγκα
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θφζθηλνπ 4,75 mm ζα πξέπεη λα δηέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ αδξαλψλ), ε άζθαιηνο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δε είλαη ηχπνπ 50/70 γηα λα επέξρεηαη ζρεηηθά γξήγνξα ε
ζθιήξπλζε ηνπ αζθαιηνζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ (πξνζδηνξηζκφο βαζκνχ
δηείζδπζεο αζθάιηνπ απφ 50 έσο 69mm) θαη ε ζπλδεηηθφηεηα ηνπ φινπ ζθπξνδέκαηνο λα
είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
 Σν πνζνζηφ αζθάιηνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,5% θαηά βάξνο αδξαλψλ, έηζη ψζηε
ε ζπλδεηηθφηεηα ηνπ κίγκαηνο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
 Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη αθίλδπλν ζηε ρξήζε ηνπ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη λα κελ
είλαη ηνμηθφ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πεξί επηθηλδχλσλ νπζηψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ.
 Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη απξφζβιεην απφ αξαηά δηαιχκαηα νμέσλ θαη βάζεσλ θαη δελ
ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ άιαηα ηνπ ππεδάθνπο.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ
επί πνηλή αθπξφηεηαο θαη απαξαδέθηνπ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ηα παξαθάησ έγγξαθα:
1. Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE.
2. Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ (πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ) απφ θξαηηθφ

εξγαζηήξην δεκνζίσλ έξγσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) ή δηαπηζηεπκέλν ηδησηηθφ εξγαζηήξην, γηα
ηα παξαπάλσ πξναλαθεξζέληα.
3. Πιεξνθνξηαθφ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ πξντφληνο (ζχκθσλα κε ηνλ
Δπξσπατθφ Καλνληζκφ ΔΚ 1907/2006 θαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 91/155/ΔΔC).
4. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ θξάηνπο (ηκήκα επηθηλδχλσλ νπζηψλ)
φηη ην πξντφλ δελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν (ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ
Καλνληζκφ ΔΚ 1907/2006 θαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 91/155/ΔΔC)
5. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ζε ζχζηεκα
δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ή παξφκνην πηζηνπνηεηηθφ αλάινγνπ
δηεζλνχο νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο.

Μχθνλνο, 29-06-2018
Ζ πληάμαζα

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο, 29-06-2018
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
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΧN

Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ
τςσπάρ αζθάληος για ηην
επούλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν
εξ αζθαληομίγμαηορ οδικού δικηύος
Μςκόνος

ΔΗΜΟ MΤΚΟΝΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ
Απιθ. Mελέηηρ : 18/2018
ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ
Άπθπο 1ο – Ανηικείμενο ηηρ παπούζαρ μελέηηρ
Ζ παξνχζα εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ «Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ
τςσπάρ αζθάληος για ηην επούλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν εξ αζθαληομίγμαηορ
οδικού δικηύος Μςκόνος» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Σν πιηθφ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επνχισζε ιάθθσλ νδνζηξσκάησλ εμ αζθαιηνκίγκαηνο ηνπ νδηθνχ
δηθηχνπ (αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ νδψλ) ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ
πιηθά:
Α/Α
1

Πεπιγπαθή

Μονάδα Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

Kg

600.000,00

Έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα

Άπθπο 2ο – ζςμβαηικά ζηοισεία
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
•
Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο
•
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
•
Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
•
Σερληθή έθζεζε
•
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
•
Σηκνιφγην πξνζθνξάο
Άπθπο 3ο – ηπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ανοικηού
ηλεκηπονικού μειοδοηικού διαγυνιζμού, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα
αζθαιηνκίγκαηνο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε σαμηλόηεπη ηιμή για ηο ζύνολο ηυν ςπό
ππομήθεια ςλικών.
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.
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Άπθπο 4ο - ςμθυνία με ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ - ηεσνικά ζηοισεία πποζθοπάρ
Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οκνίσο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε
ειιηπή ή αζαθή ηερληθή πξνζθνξά.
Άπθπο 5ο – ύμβαζη
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο απφθαζεο αλάζεζεο
ζχκθσλα κε ην Νφκν, ππνρξενχληαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ
ηελ εηδνπνίεζε ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο.
Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα
ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο.
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:
• Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα.
• Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.
• Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.
• Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα
κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο.
Άπθπο 6ο – Εγγςήζειρ
1. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό
Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη λα
ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα θαιχπηεη πνζνζηφ 2% ηεο
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο έρεη ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ 150 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 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.
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.
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Άπθπο 7ο - Πποθεζμία εκηέλεζηρ ππομήθειαρ
Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Γηα
ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα ελεκεξψλεηαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δχν (2) εκέξεο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.

Άπθπο 8ο - Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο
θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.

Άπθπο 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 παξαιαβήο απφ ηηο
αξκφδηεο Δπηηξνπέο.
Άπθπο 10ο - Παπαλαβή
Ι. Απμόδιο όπγανο
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 221. (άξζξν
208 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16).
ΙΙ. Παποςζία ππομηθεςηή
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη
θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. (άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16)
ΙΙΙ. Ποιοηικόρ έλεγσορ
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη µε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
•
καθξνζθνπηθή εμέηαζε,
•
κεραληθή εμέηαζε,
•
κέηξεζε απφδνζεο,
•
πξαθηηθή δνθηκαζία.(άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16)
Σν θφζηνο (εάλ ππάξρεη) δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
(άξζξν 208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16)
IV. Ππυηόκολλο παπαλαβήρ/απόππιτηρ/μακποζκοπικού ελέγσος
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή
δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. (άξζξν 208 παξ.6 ηνπ
Ν.4412/16)
V. Δςναηόηηηερ Επιηποπήρ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί:

18REQ003434409 2018-07-17
α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ,
β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ µε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηεο ζχκβαζεο,
γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. (άξζξν 208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16)
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί:
- ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη
- ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ,
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. (άξζξν 206 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16)
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε
επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ηειεία απφξξηςε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ
ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ απηψλ.
Δθ’ φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληφο ηεο
ππφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε
απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν, κε ηηο
αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ, ηξφπν.

Άπθπο 11ο
Γηα φζα δελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην λ. 4412/2016.
Μχθνλνο, 29-06-2018
Ζ πληάμαζα

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Μχθνλνο, 29-06-2018
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο
Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ

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

