ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 2020

Δ Η Μ ΟΣ Τ Ρ Ι ΦΥ Λ Ι ΑΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ: 75.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

CPV: 14212200-2

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / 2 0 2 0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

59.650,00

Φ.Π.Α. 24%:

14.316,00

ΣΥΝΟΛΟ:

73.966,00

ΚΑ:

30.7333.019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

1. Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο
2. Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα
ΦΙΛΙΑΤΡΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά στην προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου για
τις αναγκαίες εργασίες επισκευής και βελτίωσης των αγροτικών και δημοτικών οδών των Δ.Ε
Γαργαλιάνων, Φιλιατρών, Κυπαρισσίας , Αυλώνος, και Αετού από συνεργεία του Δήμου Τριφυλίας.
Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα ακόλουθα:

1. Θραυστό υλικό λατομείου (Σκύρο)
2. Θραυστό υλικό λατομείο (Διαλογέας)
Κωδικός CPV: 14212200-2 (Αδρανή υλικά)
Η τιμολόγηση των τιμών έγινε με βάση τις ισχύουσες τιμές εμπορίου.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων :
1.
2.
3.

Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα την παρ. 4 και
την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.
Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Τριφυλίας.
Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση
των προσφορών, εφόσον τα υπό προμήθεια υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε

73.966,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου (ΣΑΤΑ 2020) με υπάρχουσα αρχική
πίστωση 75.000,00€ στον Κ.Α 3 0 . 7 3 3 3 . 0 1 9 του προϋπολογισμού έτους 2020.

Φιλιατρά 06/ 02 / 2020
Ο Συντάξας

Μαργαρίτα Σαμόλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ


Θραυστό υλικό (Σκύρο) ( Α.Τ.1 )

Α. Δ.Ε Γαργαλιάνων: 700,00tn
Β . Δ. Ε Φι λ ι α τ ρ ών : 1 .0 0 0 ,0 0 tn
Γ. Δ.Ε Κυπαρισσίας:600,00tn
Δ. Δ.Ε Αυλώνος: 200,00tn
Ε. Δ.Ε Αετού: 200,00tn
Σύνολο:2.700,00 tn


Θραυστό υλικό λατομείου (Διαλογέας) ( Α.Τ.2 )

Α. Δ.Ε Γαργαλιάνων: 2.000,00tn
Β . Δ. Ε Φι λ ι α τ ρ ών : 2 .0 0 0 ,0 0 tn
Γ. Δ.Ε Κυπαρισσίας:2.000,00tn
Δ. Δ.Ε Αυλώνος: 500,00tn
Ε. Δ.Ε Ε Αετού: 500,00tn
Σύνολο:7.000,00tn

3. Καθαρά μεταφορά θραυστού υλικού ( Α.Τ.3 )
Α. Δ.Ε Γαργαλιάνων: ( 700+2.000,00)tn*4,00Km =10.800,00tn.km
Β . Δ. Ε Φι λ ι α τ ρ ών : ( 1 .0 0 0 ,0 0 + 2 .0 0 0 ,0 0 ) tn *4 ,0 0 Km = 1 2 . 0 0 0 ,0 0 tn .k m
Γ. Δ.Ε Κυπαρισσίας: (600,00+2.000,00)tn*20,00Km =52.000,00tn.km
Δ. Δ.Ε Αυλώνος: (200,00+500,00)tn*28,00Km =19.600,00tn.km
Ε. Δ.Ε Αετού: (200,00tn+500,00) tn*33,00Km=23.100,00tn.km
Σύνολο:117.500,00 tn.km

Φιλιατρά 6/ 02 /2020
Ο Συντάξας
Μαργαρίτα Σαμόλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Περιγραφή

Μονάδα

Ποσότητα

μέτρησης

Τιμή

Μερικό

μονάδας

σύνολο
δαπάνης

1.
2.
3.

Θραυστό υλικό λατομείου (Σκύρο)

tn

Θραυστό υλικό λατομείο (Διαλογέας)

tn

Καθαρά μεταφορά θραυστού υλικού

tn.km

2.700

6,50

17.550,00

7.000

4,00

28.000,00

117.500

0,12

14.100,00

ΣΥΝΟΛΟ

59.650,00

ΦΠΑ 24%

14.316,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

73.966,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φιλιατρά 6 / 02/2020
Ο Συντάξας

Φιλιατρά / 02 /2020
Η Αν/ρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Τ.Υ & Πολ.Προστασίας

Μαργαρίτα Σαμόλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Χαραλαμπία Δημοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Άρθρο 1. Θραυστό υλικό (Σκύρο).

Προμήθεια σκύρου από θραυστό υλικό λατομείου, το οποίο θα αποτελείται από σκληρά, υγιή
και ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο
από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις ,χώματα ,βώλους αργίλου, περιβλήματα
οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια, με μέγιστο
κόκκο 70,00 χιλ. Η πληρωμή θα γίνεται ανά μετρικό τόνο καθαρού βάρους (σκύρου), μετά
προηγούμενο έλεγχο της ποιότητας τούτου κατά τας διατάξεις της παρούσης και θα αφορά
την δαπάνη προμήθειας (σκύρου) από το λατομείο μετά της φορτώσεως.Τιμή ενός τόνου:
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Έξη ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 6,50

Άρθρο 2. Θραυστό υλικό λατομείου (Διαλογέας) ..

Προμήθεια Διαλογέα από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο150/Δ, με
μέγιστο όριο δείκτη πλαστικότητας αυτού 5,00, το οποίο θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και
ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από
φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα ,βώλους αργίλου, περιβλήματα
οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. . Η πληρωμή
θα γίνεται ανά μετρικό τόνο καθαρού βάρους υλικού, μετά προηγούμενο έλεγχο της ποιότητας
τούτου κατά τας διατάξεις της παρούσης και θα αφορά την δαπάνη προμήθειας Διαλογέα από
το λατομείο μετά της φορτώσεως.
Τιμή ενός τόνου:
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τέσσερα.
Αριθμητικά: 4,00

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Άρθρο 3. Καθαρά μεταφορά θραυστού υλικού

Μεταφορά θραυστού

υλικού

λατομείου από το λατομείο εις τον καθοριζόμενο από την

υπηρεσία τόπο παραδόσεως των Δ.Ε του Δ.Τριφυλίας.

Η πληρωμή θα γίνεται ανά

τονοχιλιόμετρο ( tn.km ) καθαρού βάρους υλικού και θα αφορά απάσας τας δαπάνας
εκφορτώσεως, απολυμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεως , μεταφοράς κλπ.
Τιμή ενός tn.km:
ΕΥΡΩ:

Ολογράφως: Δώδεκα λεπτά.
Αριθμητικά: 0,12

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φιλιατρά 6 / 02 /2020
Ο Συντάξας

Φιλιατρά / 02/2020
Η Αν/ρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Τ.Υ & Πολ.Προστασίας

Μαργαρίτα Σαμόλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Χαραλαμπία Δημοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τ ΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΔΙ ΑΓ Ρ ΑΦΕΣ
ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Τα θραυστά αδρανή υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που αφορά τα αδρανή υλικά
οδοποιίας, δηλαδή να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές πέτρωμα
απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαρθρωμένα, από βόλους αργίλου καθώς και από άλλες
προσμίξεις.
Αναλυτικότερα:
3.1 Θραυστό υλικό (Σκύρο)
Θραυστό υλικό λατομείου (Σκύρο, το οποίο θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά
τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή
άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα ,βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως
και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια, με μέγιστο κόκκο 70,00 χιλ.
3.2 Θραυστό υλικό ( Διαλογέας)
Διαλογέας από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο150/Δ, με μέγιστο όριο
δείκτη πλαστικότητας αυτού 5,00, το οποίο θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά
τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή
άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα ,βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως
και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φιλιατρά 6 / 02 /2020

Φιλιατρά / 02 /2020
Η Αν/ρια Προϊσταμένη

Μαργαρίτα Σαμόλη

Δ/νσης Τ.Υ & Πολ.Προστασίας

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
Χαραλαμπία Δημοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας
θραυστών υλικών λατομείου, για τις ανάγκες των Δ.Ε του Δήμου Τριφυλίας.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
Το Ν.4412/16 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Το Ν.3463/2006(ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
Τις ισχύουσες διατάξεις της απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β) του ΥΠΕΣ σύµφωνα
µε το αρ. 377 παρ. 1 περ 82, αρ. 376 και 379 του Ν. 4412/2016.
Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014): Μ2014): Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Την Αριθ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ – 2677 Β/21-10-2013): Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.).
Την υπ’ αριθ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93/Β’) Απόφαση Προεδρίας Κυβερνήσεως, όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 129/2534/20-01-2010 (ΦΕΚ 108/Β’) και µε την ΚΥΑ
543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/Β’).
Το Ν. 4071/2012, αρ. 6 παρ. 15, περί κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για
την προμήθεια καυσίμων για κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων.
Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης
προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων .
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τον Π.∆. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ».
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
α) Διακήρυξη δημοπρασίας.
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.
γ) Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
δ) Τεχνική περιγραφή.
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2%
(δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι
( 1.193,00 ευρώ).
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την
υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν
µέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Η προσφερόμενη έκπτωση είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη
διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των
υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως
προς την ποιότητα και καταλληλόλητα αυτών.
Επειδή η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες
ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την
παράδοση των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
υποχρεούται να προσέλθει, σύμφωνα µε το αρ. 105 του Ν. 4412/2016 εντός είκοσι
(20) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την
υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες κατά
το αρ. 72 του Ν. 4412/2016 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες
θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού
του κάθε φορέα.
Συγκεκριμένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το
αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους
Συμβάσεων µε τον κάθε φορέα . Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η
ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε
απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρµόδιου
οργάνου.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης
και µετά την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προμήθειας από
την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε το αρ. 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ως
ορίζεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα µε τον τρόπο και κατά τον
χρόνο που θα ορίζεται από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 8ο
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Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε
ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί
το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος
όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της
προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει
υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Οι προσφορές που αφορούν την προμήθεια θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναφέρονται στο σύνολο της ποσότητας τους..
ΑΡΘΡΟ 10ο
Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
επιβάλει η σχετική νομοθεσία.
Ο διαγωνιζόμενος μαζί με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και το φάκελο με
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσει
και φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών που προσφέρει. Ο ανάδοχος
όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές
παραγγελίες από την εκάστοτε υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά
ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Τροποποίηση Σύμβασης
Η σύμβαση τροποποιείται βάσει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φιλιατρά 6/ 02 /2020
Ο Συντάξας

Φιλιατρά / 02 /2020
Η Αν/ρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Τ.Υ & Πολ.Προστασίας

Μαργαρίτα Σαμόλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
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Χαραλαμπία Δημοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δ Η Μ ΟΣ Τ Ρ Ι ΦΥ Λ Ι ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Π Ρ Ο ΫΠ Ο ΛΟ ΓΙ ΣΜ ΟΣ ΠΡ Ο Σ ΦΟ Ρ ΑΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

α/α

Περιγραφή

Μονάδα

Ποσότητα

μέτρησης

1
2
3

Θραυστό υλικό λατομείο (Σκύρο )

tn

Θραυστό υλικό λατομείου (Διαλογέας)

tn

Καθαρά μεταφορά θραυστού υλικού

tn.km

Τιμή

Μερικό σύνολο

μονάδας

δαπάνης

2.700
7.000
117.500
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

.…../…../2020
Ο Προσφέ ρων
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