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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για προμήθεια «Σωλήνων γεωτρήσεων»

Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ΄αρίθμ 27/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
7ΝΔ9ΩΛΨ-Δ16) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για
την προμήθεια: «Σωλήνων γεωτρήσεων» όπως αναλυτικά περιγράφεται στις «Τεχνικές προδιαγραφές»
που επισυνάπτονται στην παρούσα και συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κυθήρων,
δηλώνοντας την τιμή που προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς και
αποδεχόμενοι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβαν γνώση.
Προθεσμία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 10.6.2016 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή .
Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή .
Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου η
οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» .
Η παράδοση & παραλαβή των Σωλήνων γεωτρήσεων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου
Κυθήρων με ευθύνη και δαπάνες του ανάδοχου προμηθευτή , αυθημερόν .
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το
επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς , το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα
στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης .
Επισυναπτόμενα:
1. Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Έντυπο προσφοράς

Ο Δήμαρχος

Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΚΥΘΗΡΑ

11/4/2016

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

Δ.Υ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων οι οποίες
είναι κατάλληλες για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου
Κυθήρων.
Σωλήνες Γεωτρήσεων

Είναι τρίμετρες σωλήνες υποβρυχίου χαλύβδινες με ευθεία ραφή αυτογενούς συγκόλλησης σύμφωνα
με τα πρότυπα κατασκευής ΑSTM A-53 με τις παρακάτω προδιαγραφές:





Θα είναι σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 2’’ ½ -76,1mm, μήκους 10 ποδών.
Θα έχουν σπειρώματα 8σπείρες / ίντζα μήκους 40mm και θα φέρουν χαλύβδινους
συνδέσμους (μούφες) με αντίστοιχα σπειρώματα , εξωτερικής διαμέτρου 88,9mm μήκους
80mm.
Oι σωλήνες εξωτερικά θα πρέπει να φέρουν ειδικό αντιδιαβρωτικό βερνίκι.
Τα σπειρώματα θα πρέπει να είναι περασμένα με ειδική πάστα μονταρίσματος για τη
λίπανση των σωλήνων και των συνδέσμων των σωλήνων (μούφες), για να μην μπλοκάρουν
λόγω οξείδωσης ή λόγω ψυχρής κόλλησης (γρανιαρίσματος), να μην χαλαρώνουν από τους
κραδασμόυς και για να μειώνεται στο ελάχιστο η τριβή των σπειρωμάτων,να επιτρέπεται η
αποσύνδεση των τμημάτων και να αποτρέπεται η οξείδωση έπειτα από μακροχρόνια τριβή
σε υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται στη
συνέχεια .
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Χαλύβδινη Τρίμετρη Σωλήνα με
ευθεία ραφή αυτογενούς
συγκόλησης διαμέτρου 2 ½ ίντζες

τεμ

246

Με κάθε προσφορά και με ποινή αποκλεισμού θα δοθούν κατά ελάχιστο τα πιο κάτω στοιχεία :
Α)

Τεχνικά στοιχεία – σήμανση
1) Προέλευση, εργοστάσιο κατασκευής – τύπος

Β) Χρόνος παράδοσης
Γ) Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
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Δ) Λοιπά στοιχεία για τον καλύτερο προσδιορισμό της ποιότητας και της αξιοπιστίας των
σωλήνων.

ΚΥΘΗΡΑ

11/4/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΥΘΗΡΑ

11/4/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΚΥΘΗΡΑ 11/4/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Υ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1.

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
Χαλύβδινη Τρίμετρη Σωλήνα
με ευθεία ραφή αυτογενούς
συγκόλησης διαμέτρου 2 ½
ίντζες

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
τεμ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
246

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

49,50
ευρώ

12.177,00

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

12.177,00

Φ.Π.Α
23%
ΣΥΝΟΛΟ

2.800,71

14.977,71

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στα 14.977,71€ μαζί με τον Φ.Π.Α. και
διευκρινίζεται ότι η τιμή αυτή είναι ενδεικτική προς την τιμή μονάδος και ότι είναι η ανώτερη δυνατή.
ΚΥΘΗΡΑ

11/4/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΥΘΗΡΑ

11/ 4 /2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΑΘΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προμήθεια Σωλήνων γεωτρήσεων

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

1.

ΕΙΔΟΣ

Χαλύβδινη
Τρίμετρη Σωλήνα
με ευθεία ραφή
αυτογενούς
συγκόλησης
διαμέτρου 2 ½
ίντζες

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

TEM

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

246

ΣΥΝΟΛΟ
Στοιχεία προσφερομένου εργολήπτη :

Φ.Π.Α. 24%

Επωνυμία : ………………………………….
Έδρα

:

………………………………….

ΑΦΜ

:

………………………………….

ΔΟΥ

:

………………………………….

Τηλ

:

………………………………….

e-mail

:

………………………………….

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
1. Έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών τις οποίες και αποδέχομαι πλήρως.
2. Προέλευση – εργοστάσιο κατασκευής- τύπος: ………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
3. Χρόνος παράδοσης ………………………………………………………………………………………
4. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας …………………………………………………………………..
5. Λοιπά στοιχεία …………………………………………………………………………………………….

Ο Προσφέρων

Σφραγίδα & Υπογραφή
5

