ΕΛ Λ Η ΝΙΚΗ ∆Η ΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΚΡΗ ΤΗ Σ
∆Η ΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗ ΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ /
Π ΕΡΙΒΑΛ Λ ΟΝΤΟΣ & Η /Μ
ΕΞΟΠ Λ ΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Κάδων

Απορριµµάτων
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2010

ΜΕΛΕΤΗ
Ε ΚΠΟΤ Α - ΠΡ ΟΧΕ Ι Ρ ΟΣ ∆Ι ΑΓΩΝΙ Σ ΜΟΣ

Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων

Προϋπολογισµού: 29.948,00 σε ΕΥΡΩ

Απρίλιος, 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων
Προϋπολογισµός: 29.948,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΤΕΧΝΙΚΗ
Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:
Εργο:
Κωδ. Προϋπ/σµού:

ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων
20.7135.0017

Περιγραφή:
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια κάδων απορριµµάτων 1100 και 360
λίτρων που είναι απαραίτητοι για τον ∆ήµο. Οι κάδοι θα είναι σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές
που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας µελέτης .
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2010 υπάρχει κωδικός µε τίτλο ΄΄ Προµήθεια
κάδων απορριµµάτων΄΄ στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 50.000,00 ευρώ για την
προµήθεια.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 23/04/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ /
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λ. Χερσονήσου 23/04/2010
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ /
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων

Ε Ι∆ ΙΚ Η ΣΥΓΓΡΑΦ Η ΥΠ ΟΧΡΕ ΩΣΕ ΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η , για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου .
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής , και να
ακολουθούν τα ευρωπαικά STANDARTS ΕΝ 840-2, 5, 6 και να είναι ικανοί να δεχθούν
ανακυκλώσιµα υλικά.
Η χωρητικότητα του κάδου πρέπει να είναι 1100 λίτρα (+5%)
Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή
του, το κυρίως σώµα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώµατα πρέπει να είναι ειδικά
ενισχυµένα ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του.
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να
φέρει δύο κυλινδροειδείς σωλήνες µήκους 50 χιλιοστών έκαστος και διαµέτρου 40 χιλιοστών
που χρησιµεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων του
απορριµµατοφόρου (βραχίονες). Επίσης, πρέπει να είναι δυνατή η ανύψωση του και µε
ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένας.
Ο κάδος επίσης θα πρέπει να φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης
διατοµής και ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του.
2. ΕΙ∆ΙΚΑ
Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι µονοµπλόκ (κυρίως σώµα
συµπεριλαµβανόµενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π).
Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού
(πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας µε
ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές
υλικό.
Πρέπει να εχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές
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θερµοκρασίες, κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις.
Το υλικό εκχυόµενο να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σ'όλα τα σηµεία
του κάδου.
Το βάρος του κάδου πρέπει να είναι 50-55 κιλά και το πάχος του σώµατος περίπου
5,5 χιλιοστά.
3. ΤΡΟΧΟΙ
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συµπαγές ελαστικό
αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαµέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους
περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που
θα χρειαστεί να µετακινηθεί µέσα σε στενούς χώρους.
Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ενσφαίρου
τριβέως και συνδέεται µε τον κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και
διαµορφωµένης ικανής να δέχεται τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του
κάδου.
Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
ακινητοποιείται µε χωριστά
ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα στο πόδι .
4. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του να υπάρχει ειδική οπή για την
εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται µε
ειδικό καπάκι και να έχει απόλυτη στεγανότητα.

5. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ∆ΟΥ
Το καπάκι πρέπει να συνδέεται µε το κυρίως σώµα σταθερά µε ειδικούς "πείρους",
να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριµµάτων. Επίσης να έχει
ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήµατα. Το καπάκι θα
ανοίγει επίσης µε ειδικό ποδοµοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισµένο µέταλλο. Η
τοποθέτηση του ποδοµοχλού θα γίνεται υποχρεωτικά µε τρόπο τέτοιο που δε θα ανοίγονται
οπές στον πυθµένα του κάδου.
6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι κάδοι
πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που
χρησιµοποιούν τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα
βραχιόνων και κτένας.
Η διαµόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το
κάλυµµα τους και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που
κυκλοφορούν στην Ελληνική και την ∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να
ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.

7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
α)
Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε
τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα.
β)
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας µε ευµεγέθη γράµµατα µε
ανάγλυφη ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου.
γ)
Οι πλαστικοί κάδοι θα είναι χρώµατος πράσινου και το χρώµα θα έχει επιτευχθεί
στην α’ ύλη.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑ∆ΟΥ ΧΩΡ. 360 ΛΙΤΡΩΝ
1.Περιγραφή του κάδου
O κάδος, χωρητικότητας 360 lit θα αποτελείται από το κυρίως σώµα και το καπάκι,
ενώ πρέπει να φέρει δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ200mm. Πρέπει να είναι
κατασκευασµένος, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το υλικό
κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας
που έχει εµπλουτισθεί µε ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσµατικά από
απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές (µεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής
ακτινοβολίας και χηµικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι
κατασκευασµένος από υψηλής αντοχής γαλβανισµένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν
εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη µετακίνηση.
Το κυρίως σώµα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε χύτευση µονοµπλόκ
σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding).
To καπάκι πρέπει να προσαρµόζεται σταθερά στο κυρίως σώµα µε δύο ειδικούς
συνδέσµους και να έχει δύο χειρολαβές τοποθετηµένες εργονοµικά ώστε να διευκολύνεται το
άνοιγµα του για την τοποθέτηση των απορριµµάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα µε απλό
τράβηγµα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρµόζει ακριβώς στο κυρίως σώµα
για να αποφεύγονται η διαφυγή οσµών και η είσοδος εντόµων και νερού στον κάδο.
Το κυρίως σώµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σε χύτευση µονοµπλόκ και µε ειδικό
σχεδιασµό να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να µην υπόκεινται σε
παραµορφώσεις. Ο σχεδιασµός του (σχήµα, στρογγυλεµένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία
εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόµη και
όταν δεν χρησιµοποιούνται πλαστικές σακούλες. Η χειρολαβή µεταφοράς πρέπει να είναι
εργονοµική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη µεταφορά. Το χείλος προσαρµογής σε
ανυψωτικό µηχανισµό πρέπει να είναι µε ειδική ενίσχυση για µεγάλη διάρκεια ζωής και να
παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιηµένους µηχανισµούς ανύψωσης
τύπου "χτένας".
Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη µετακίνηση ακόµη και σε
επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει µόνο µε χρήση
ειδικών εργαλείων.
Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του να υπάρχει ειδική οπή µε
σπείρωµα για την εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να
καλύπτεται µε ειδικό καπάκι βιδωτά και έχει απόλυτη στεγανότητα.

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα κάδου
:
360 λίτρα
Βάρος κάδου
:
περίπου 20 κιλά
∆ιάµετρος τροχού
: Φ200mm
Χρώµα
:
Πράσινο
3. Τρόπος χειρισµού
Ο χειρισµός του κάδου πρέπει να είναι απλός. Με απλό σήκωµα του καπακιού (πρέπει
να υπάρχουν δύο χειρολαβές στο πίσω µέρος του κάδου) το καπάκι να ανοίγει εύκολα για
την τοποθέτηση των απορριµµάτων, ενώ στην συνέχεια να κλείνει εφαρµόζοντας πολύ καλά
στο κυρίως σώµα.
Τo άδειασµα του κάδου πρέπει να γίνεται µε απλή προσαρµογή του χείλους στην
"χτένα" και ανύψωση. Το καπάκι πρέπει να ανοίγει αυτόµατα κατά την ανατροπή έτσι ώστε
τα απορρίµµατα να αδειάζονται στο απορριµµατοφόρο.
4. Αλλα στοιχεία
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Οι κάδοι
πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που
χρησιµοποιούν τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα
βραχιόνων και κτένας.
Η διαµόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το
κάλυµµα τους και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που
κυκλοφορούν στην Ελληνική και την ∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να
ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.
5. Πρόσθετα χαρακτηριστικά
α)
Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα
µε τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα.
β)
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας µε ευµεγέθη γράµµατα µε
ανάγλυφη ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου.
γ)

Οι κάδοι θα είναι πράσινου και θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (µε ποινή
αποκλεισµού)
1)
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή την
δέσµευση του για προµήθεια των ανταλλακτικών στο φορέα και την αντιµετώπιση των
αναγκών service για τουλάχιστον 10 έτη. Σηµειώνεται ότι η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης
πρέπει να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001
2)
Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την
προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που µε ποινή αποκλεισµού είναι δύο χρόνια και
τον χρόνο παράδοσης, που µε ποινή αποκλεισµού είναι 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.
3)
Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ 840/2/5/6 από αναγνωρισµένο κέντρο
ελέγχου, CE για τον συγκεκριµένο τύπο κάδου, καθώς και πιστοποίηση του προµηθευτή και
του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 23/04/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λ. Χερσονήσου 23/04/2010
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ /
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ:
Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων

ΓΕ ΝΙΚ Η ΣΥΓΓΡΑΦ Η ΥΠ ΟΧΡΕ ΩΣΕ ΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆ιαταξεις που ισχυουν
Η διενεργεια του διαγωνισµου και η εκτελεση της προµηθειας γινονται συµφωνα µε
τις διαταξεις:
α)Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισµος προµηθειων οργανισµων
τοπικης αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91
καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους.
β)Του εν ισχυει ∆.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Συµβατικα τευχη
Συµβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:
α)Η διακηρυξη του διαγωνισµου
β)Το τιµολογιο προσφορας του αναδοχου
γ)Ο Προυπολογισµος προσφορας του αναδοχου
δ)Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας του αναδοχου
Α ρ θ ρ ο 4ο
Τροπος εκτελεσης της προµηθειας
Η εκτελεση της προµηθειας αυτης θα πραγµατοποιηθει µε προχειρο διαγωνισµο µε
τους ορους που θα καθορισει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου κατα τις
διαταξεις των αρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93
Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δηµοπρατουµενου αντικειµενου
υπερβαινει τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δηµοσιευθει στην επισηµη εφηµεριδα
των Ε.Κ.
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Α ρ θ ρ ο 5ο
Η δαπανη δηµοσιευσης της προκυρηξης από 4/9/2009 , βαραινει τον προµηθευτή
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοινωση κατακυρωσης-αναθεσης.-Συµβαση
Στον προµηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προµηθειας
αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την
αποστολη της ανακοινωσης η συµβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο προµηθευτης
υποχρεουται να προσελθει µεσα σε δεκα (10) ηµερες απο την ηµεροµηνια κοινοποιησης της
ανακοινωσης, για την υπογραφη της σχετικης συµβασης κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω
Αρθρο οριζονται.
Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συµβαση καταρτιζεται από τον ΟΤΑ που
υπογραφεται και απο τα δυο συµβαλλοµενα µερη, οπως οριζεται µε το Αρθρο 25 της
Υπ.Αποφ. 11389/93.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης καθοριζεται σε 10% επι του
προυπολογισµου της προµηθειας. Παρεχεται δε µε εγγυητικη επιστολη οπως οριζεται απο το
Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της
προµηθειας µετα την παραλαβη απο αρµοδια επιτροπη.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρονος εγγυησης
Ο χρονος εγγυησης µετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη παραλαβη
µετρουµενος απο της ηµεροµηνιας της υπογραφης της συµβασης θα καθορισθει µε την
προσφορα των διαγωνιζοµενων και ο χρονος δεν δυναται να ειναι µικροτερος του ενος (1)
ετους.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Εκπτωση του αναδοχου
Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συµβατικης προθεσµιας εκτελεσης
της προµηθειας η ο αναδοχος δεν συµµορφωνεται προς τις καθε ειδους υποχρεωσεις του,
µπορει να κηρυχθει εκπτωτος συµφωνα µε τις διαταξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ.
11389/93.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Πληµµελης κατασκευη
Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προµήθεια είδους, δεν ειναι συµφωνα µε
τους ορους της συµβασης, ή εµφανιζει ελαττωµατα ή κακοτεχνιες, ο αναδοχος υποχρεουται
να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συµφωνα µε τις ισχυουσες διαταξεις.
Α ρ θ ρ ο 11ο
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Φοροι,τελη,κρατησεις
Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειµενων διαταξεων φορους τελη και
κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ηµερα της διενεργειας του διαγωνισµου. Ο ΦΠΑ
βαρυνει τους ΟΤΑ
Α ρ θ ρ ο 12ο
Παραλαβη Υλικων
Η παραλαβη του υπο προµηθεια ειδους θα γινει απο επιτροπη παραλαβης συµφωνα
µε τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συµβαση. Η επιτροπη συγκροτειται
για τη συγκεκριµενη καθε φορα προµηθεια, µε αποφαση του ∆ηµοτικου η Κοινοτικου
Συµβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το
Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.
Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης
πραγµατοποιειται µεσα απο τον οριζοµενο απο την συµβαση χρονο, κατα τα λοιπα οπως το
Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 23/04/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ /
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λ. Χερσονήσου 23/04/2010
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Κάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Απορριµµάτων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/ Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κάδος απορριµµάτων πλαστικός
1100 λίτρων
Κάδος απορριµµάτων πλαστικός
1100 λίτρων µε ποδοµοχλό
Κάδος απορριµµάτων πλαστικός
360 λίτρων

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤ .

ΤΙΜΗ Μ.
Μ.

∆ΑΠΑΝΗ

τεµ

50,00

280,00

14.000,00

τεµ

30,00

300,00

9.000,00

τεµ

25,00

70,00

1.750,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 21%
21

24.750,00
5.197,50
29.948,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 23/04/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ /
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λ. Χερσονήσου 23/04/2010
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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