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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια αλατιού για τον εκχιονισμό των
δρόμων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων.
Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια αλατιού το οποίο θα πληρεί τις κάτωθι
προδιαγραφές:
1. Ακατέργαστο χονδρό αλάτι, κατάλληλο για εκχιονισμούς. σύμφωνο με τις προδιαγραφές
που έχουν καθοριστεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και συγκεκριμένα :
α. υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl ( NaCl > 99% επί ξηρού δείγματος ) και
β. ειδική κοκκομετρία ( 1mm < d < 5 mm σε ποσοστό 80 % )
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.820,18 € (με ΦΠΑ 24%), σε βάρος των Κ.Α.
30.669.007 του Προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2017.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

1

Περιγραφή

Αλάτι
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

Κωδικός
CPVS
14400000-5

Τιμή
μονάδας/το
ν€
47

Ποσότητα,
τονοι
168,5

Σύνολο, €

7.919,50
7.919,50

Φ.Π.Α. (24%)

1.900,68

Σύνολο

9.820,18

Τμήμα: Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
Τίτλος: Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό
Αριθμ. Μελέτης : 223/2017
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια αλατιού για τον εκχιονισμό των δρόμων, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 2
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας:
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
ΑΡΘΡΟ 3
Η ανωτέρω εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα αρχίσει με την ανάθεση και θα λήξει με την
παράδοση των υλικών, έως 28-2-2018.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον τόπο που θα του υποβάλει ο
υπεύθυνος υπάλληλος από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας,
της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
ΑΡΘΡΟ 4: Συμβατικά στοιχεία
Τεχνική Έκθεση
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Συγγραφή υποχρεώσεων
Υπόδειγμα Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 5
Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του νόμου και η
παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα
ΑΡΘΡΟ 6
Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση κατάθεσης των τιμολογίων, με αίτηση στο πρωτόκολλο του
Δήμου μας.
ΑΡΘΡΟ 7
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει τον Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 8
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας
Η Συντάξας

Χατζημανώλη Γεωργία
Γεωπόνος

Ελέγχθηκε
Ο Πρ/νος του τμήματος
Κων/νος Μιχάλης
Γεωπόνος
Λιβαδεια 04-12-2017
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Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού

Τιμολόγιο προσφοράς
α/α
1

Περιγραφή
αλάτι

Ποσότητα,
κιλά

Σύνολο, €

168,50
τόνοι

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. (24%)
Σύνολο

Λιβαδειά…………………………………….

Ο προσφέρων
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