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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για προμήθεια Σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων
Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ΄αρίθμ 11/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΚΩΛΨ-2ΤΦ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για
την πραγματοποίηση της προμήθειας «Σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων» όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό ΔΤ/15.3.201 Τεχνική Περιγραφή που επισυνάπτονται στην
παρούσα και συντάχθηκε 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 : Πέμπτη 24.3.2016 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 και τοποθέτηση του Σκυροδέματος θα γίνει στους οικισμούς της νήσου
των Αντικυθήρων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της Τεχνικής υπηρεσίας, εντός τριάντα
(30) ημερών από την σύναψη της σχετικής σύμβασης.
Για τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή αξίας 5% του
συμβατικού ποσού , προ ΦΠΑ .
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. Τεχνική Περιγραφή

Ο Δήμαρχος

2. Έντυπο προσφοράς

Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κύθηρα

15 / 3 /2016

Αρ.Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Δ.Υ.

__________________

Τεχνική εισήγηση του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων, για την
περιγραφή της προμήθειας με ειδικό τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ANTIΚΥΘΗΡΩΝ.
Προϋπολογισμός δαπάνης μαζί με Φ.Π.Α. : 14.855,94 EΥΡΩ
Κωδικός αριθμός Προϋπολογισμού : 30/7135.07
Πηγή χρηματοδότησης : Εξ Ιδίων Πόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκοπός της προμήθειας είναι η αποκατάσταση με σκυρόδεμα των ζημιών του Δημοτικού
Οδικού Δικτύου σε όλους τους οικισμούς της νήσου Αντικυθήρων και περιλαμβάνει
αναλυτικά:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/
Α

Περιγραφή

Α.Τ. Α/Α ΤΙΜΟΛ Κωδ. Αναθ.

Μον. Ποσότ
Τιμή
Μετρ. ητα
Μονάδος

Mερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

σε ευρώ
1.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος
Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

1

2.

Πρόσθετη τιμή σκυροδέματος,για τα
άρθρο Β-29.2. (Α.Τ.4)

2

Σχετ.32. ΟΙΚ-3213
01.03

ΣΧ.Β29.3.1

ΟΔΟ2531

M3

99

80,00

7.920,00

M3

99

42,00

4.158,00

ΣΥΝΟΛΟ

12.078,00

ΦΠΑ
23%

2.777,94

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

14.855,94
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο
32.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΧΕΤ.32.01

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί
τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά
πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης
του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα
ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών,
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι
σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η
παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται
η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη
των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
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ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα
τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα
σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη
συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.

Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της
άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων
μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), και η περισυλλογή, φόρτωση και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.
ε.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός
από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3213

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Ογδόντα
Αριθμητικώς: 80,00

ΑΡΘΡΟ 2ο
Άρθρο ΣΧ.32.02.04 :Πρόσθετη τιμή για το άρθρο 32.02.04 ( Α.Τ. 4) λόγω θαλάσσιων
μεταφορών στα Αντικύθηρα :(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ – 3214 )
Για την πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών ( μεταφορών) στα Αντικύθηρα ενός
κυβικού μετρου σκυροδέματος επ’ αυτοκινήτου.
4
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος του άρθρου ΣΧ.32.02.04
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα δύο
(Αριθμητικώς): 42,00 €

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια σκυροδέματος. Η προμήθεια θα
υλοποιηθεί εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και η παράδοση θα
γίνει στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας μετά από υπόδειξη της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :
Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ.
Π. Ο. Τ. Α.)» άρθρο 23 παρ.1.
Το άρθρο 2 παρ.13 του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Η Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/20002 (ΦΕΚ 945 Β/24.7.2002), η οποία καθόρισε το ποσό
της απευθείας ανάθεσης σε 15.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
15.3.2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δήμου Κυθήρων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προμήθεια Σκυροδέματος
Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Προμήθεια,
μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και

1.

συμπύκνωση

Κυβικά

σκυροδέματος

Μέτρα

99,00

Για κατασκευές από
σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση της Τεχνικής Περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών τις οποίες και
αποδέχομαι πλήρως.

Ο Προσφέρων

(Ευδιάκριτη Σφραγίδα & Υπογραφή)
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