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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ



Μ Ε Λ Ε Τ Η  Α.Α.  70/2014


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 




ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    9.984,53.€ με Φ.Π.Α.




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ




ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014




ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,	ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ			     ΛΗΨΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
							

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
	Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών προκειμένου να προχωρήσουμε σε κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις.
	Τα υπό προμήθεια υλικά είναι τα παρακάτω :

Ελαστικά κολωνάκια 45 και 75 cm (34928460-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)
Κώνοι ασφαλείας κυκλοφορίας 50 και 75 cm (34928460-0 Κωδ. Ε.Π.Π.)
Μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας) (34922100-7 Κωδ. Ε.Π.Π.)
Πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας (Ρ) (35260000-4 Κωδ. Ε.Π.Π.)
Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ) (35260000-4 Κωδ. Ε.Π.Π.)

Τα υλικά που θα προμηθευτεί ο Δήμος αναφέρονται κατά κατηγορία στην τεχνική περιγραφή. Θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τους αντίστοιχους Ελληνικούς Κανονισμούς κατά είδος.
Τα προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές-διαστάσεις, που αναφέρονται αναλυτικά ανά είδος στην τεχνική περιγραφή.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις αποθήκες της Υπηρεσίας, τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 9.984,53 με Φ.Π.Α. 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2014 και χρεώνεται στον Κ.Α. 30.7131.07.
Η τεχνική μελέτη εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας.
Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Καλαμάτας.


Καλαμάτα    29/10/2014                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  02/11/2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  
                                             				             ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



    ΖΑΝΝΗΣ  ΠΑΝ.                      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ..           ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,	ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ			     ΛΗΨΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστικό κολωνάκι 45-50 και 75 cm
	Ελαστικό κυλινδρικό κολωνάκι σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες μέγιστες διαστάσεις :

Ύψος  mm
450 - 500
750
Διάμετρος mm 
80
80
Διαστάσεις βάσης mm
D200
D200
Πλάτος αντανακλαστικού. mm
2Χ50
3X50

Κώνος ασφαλείας κυκλοφορίας 50 και 75 cm
		Πλαστικός κώνος ασφάλειας οδού από μαλακό PVC, ολόσωμος, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δακτύλιο αντανακλαστικής μεμβράνης και διαστάσεων περίπου : 

Ύψος  mm
500
750
Διαστάσεις βάσης mm
300X300
460X460
Πλάτος αντανακλ. mm
2X90
310

Πλαστικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας)
		Προμήθεια πλαστικών ματιών γάτας διπλής όψης, που θα είναι ορθογωνικής ή τετραγωνικής κάτοψης κεφαλής ελαχίστων διαστάσεων 100 Χ 100 χλστ και μέγιστου ύψους 20 χλστ. πάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος, με στρογγυλεμένες ακμές της κεφαλής και κλίση παρειών ως προς το οδόστρωμα μεταξύ 30ο και 60ο. Η μορφή, οι διαστάσεις των ανακλαστήρων και οι φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων τους θα πληρούν όσα ορίζονται στην Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή ανακλαστήρων οδοστρώματος  ΕΝ. 1463-1:1997. Θα συνοδεύονται από την αντίστοιχη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών.

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας - Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης 

Για την προμήθεια πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311.
	Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).
Για μία πινακίδα απλής όψης, σύμφωνα με τα παραπάνω, της οποίας οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω:
α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκος πλευράς 0,60μ.
β. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,40μ.
γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,45μ.
δ. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45μ.



Καλαμάτα    29/10/2014                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  02/11/2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  
                                             				             ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



    ΖΑΝΝΗΣ  ΠΑΝ.                      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ..           ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,	                        ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ			    ΛΗΨΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
Α.Τ  1	Ελαστικό κολωνάκι ύψους 45-50cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι  κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες μέγιστες διαστάσεις :
Ύψος  mm
450-500
Διάμετρος mm 
80
Διαστάσεις βάσης mm
D200
Πλάτος αντανακλαστικού. mm
2Χ50

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
            (Αριθμητικώς) :  11,50   €

Α.Τ . 2	Ελαστικό κολωνάκι ύψους 75cm

Προμήθεια ελαστικού ολόσωμου κυλινδρικού κολωνακίου σήμανσης οδού, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, άριστης ελαστικότητας που θα εξασφαλίζει την επαναφορά του στο αρχικό σχήμα και θέση μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο και με τις ακόλουθες μέγιστες διαστάσεις :
Ύψος  mm
750
Διάμετρος mm 
80
Διαστάσεις βάσης mm
D200
Πλάτος αντανακλαστικού. mm
3X50

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως)   : ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ 
            (Αριθμητικώς) :  14,00   €

Α.Τ.  3 	Κώνος ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm

Προμήθεια πλαστικού κώνου ασφάλειας οδού από μαλακό PVC ολόσωμος, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δακτύλιο αντανακλαστικής μεμβράνης  και διαστάσεων περίπου : 
Ύψος  mm
500
Διαστάσεις βάσης mm
300χ300
Πλάτος αντανακλαστικού. mm
2X90

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
            (Αριθμητικώς) :  5,60   €

Α.Τ.  4	Κώνος ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm

Προμήθεια πλαστικού κώνου ασφάλειας οδού από μαλακό PVC ολόσωμος, σε χρώμα φωσφορίζων κόκκινο, με δύο δακτυλίους αντανακλαστικής μεμβράνης  και διαστάσεων περίπου: 

Ύψος  mm
750
Διαστάσεις βάσης mm
460χ460
Πλάτος αντανακλαστικού. mm
310

Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   : ΔΕΚΑ 
            (Αριθμητικώς) :  10,00 €

Α.Τ.  5	Πλαστικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας)

Προμήθεια πλαστικών ματιών γάτας διπλής όψης, που θα είναι  ορθογωνικής ή τετραγωνικής κάτοψης κεφαλής ελαχίστων διαστάσεων 100 Χ 100 χλστ και μέγιστου ύψους 20 χλστ. πάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος, με στρογγυλεμένες ακμές της κεφαλής και κλίση παρειών ως προς το οδόστρωμα μεταξύ 30ο και 60ο. Η μορφή, οι διαστάσεις των ανακλαστήρων και οι φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων τους θα πληρούν όσα ορίζονται στην Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή ανακλαστήρων οδοστρώματος  ΕΝ. 1463-1:1997. Θα συνοδεύονται από την αντίστοιχη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών. 
Για ένα τεμάχιο (1 τεμάχιο)

 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   : ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
            (Αριθμητικώς) :  1,45 €

Α.Τ  6 	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας - Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης  

Για την προμήθεια πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης, με μεμβράνη μεσαίας αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311. 
Η πίσω όψη της πινακίδας να έχει χρώμα φαιό (γκρι) και να φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και η υπάρχουσα απαραίτητη από το νόμο νομοθεσία περί ποινών. Η πινακίδα θα είναι επικαλυμμένη με μεμβράνη προστασίας από βανδαλισμούς (antigraffiti).
Για μία πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας μεσαίας αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω:
α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκος πλευράς 0,60μ.,
β. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,40μ.,
γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,45μ.
δ. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45μ.
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)   : ΔΕΚΑΕΞΙ 
            (Αριθμητικώς) :  16,00 €


Καλαμάτα    29/10/2014                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  02/11/2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  
                                             				             ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



    ΖΑΝΝΗΣ  ΠΑΝ.                      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ..           ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,	ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ			    ΛΗΨΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α
Είδος
Αριθμός 
Τιμολογ.
Είδος Μονάδος
Ποσότητα Προϋπολογ.
Ενδεικτική Τιμή Μονάδος
Σύνολο
1
Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 45-50cm
1
ΤΕΜ
115
11,50
1.322,50
2
Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 75cm
2
ΤΕΜ
180
14,00
2.520,00
3
Προμήθεια κώνου  ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm
3
ΤΕΜ
100
5,60
560,00
4
Προμήθεια κώνου  ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm
4
ΤΕΜ
20
10,00
200,00
5
Πλαστικοί  ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας)

5

ΤΕΜ

1.100

1,45
1.595,00
6
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας - Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης

6

ΤΕΜ

120

16,00

1.920,00
ΣΥΝΟΛΟ
8.117,50
Φ.Π.Α 23%
1.867,03
ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ
9.984,53
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    ΖΑΝΝΗΣ  ΠΑΝ.                      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ..           ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,	ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ			    ΛΗΨΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης.
Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν στις αποθήκες των συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της προμήθειας ή να δοθούν ξεχωριστά για κάθε υλικό που περιγράφεται στη μελέτη.
Ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να προμηθευτεί το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας ή μέρος αυτής ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της Υ. Α. 11389/93 του Υπουργείου εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄185/93 Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), του νόμου 2286/95, του Ν3463/06(Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και κάθε άλλης διάταξης που αφορά τις προμήθειες όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
Στο τεύχος δημοπράτησης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων η ισχύς είναι η παρακάτω:
	Η προσφορά του μειοδότη 

Η συγγραφή υποχρεώσεων  
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
Η τεχνική περιγραφή 

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας. Η σύμβαση ισχύει για δύο μήνες από την υπογραφή της.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου της προμήθειας ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αν η προμήθεια δεν πληρεί τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών των παραλαμβανομένων υλικών.
Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με αυτές τις προτάσεις της επιτροπής εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την ίδια την επιτροπή, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών σε βάρος και λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του Δήμου. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου (άρθρο 27,28,29 της Υ. Α. 11389/93).
Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται τμηματικά και πάντα σύμφωνα και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί όλη τη ποσότητα ή μέρος της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα γίνει κατά τη νόμιμη διαδικασία δηλαδή με την προσκόμιση και ενταλματοποίηση του τιμολογίου αφού προηγούμενα γίνει παραλαβή του είδους και συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς του, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.
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    ΖΑΝΝΗΣ  ΠΑΝ.                      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ..           ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



Α/Α
Είδος
Αριθμός 
Τιμολ.
Είδος Μονάδος
Ποσότητα 
Τιμή Μονάδος
Σύνολο
1
Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 45-50cm
1
ΤΕΜ
150


2
Προμήθεια ελαστικού κολωνακίου ύψους 75cm
2
ΤΕΜ
250


3
Προμήθεια κώνου  ασφαλείας κυκλοφορίας 50 cm
3
ΤΕΜ
120


4
Προμήθεια κώνου  ασφαλείας κυκλοφορίας 75 cm
4
ΤΕΜ
30


5
Πλαστικοί  ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας)
5
ΤΕΜ
1300


6
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας - Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης

6

ΤΕΜ



ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α 23%

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ


Τα υλικά θα είναι προδιαγραφών ΥΠΕΧΩΔΕ
                                                                                
                                                                                            ……….………/…../2014


								Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 


