ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
Αρ. 30/2016

« Προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτηρίων – γραφείων νέου αμαξοστασίου
ΤΥ »

Προϋπολογισμού: 13.999,60 Ευρώ (με ΦΠΑ)
ΚΑ: 20-7122.000
1. Την Τεχνική Έκθεση
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Την Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς
5. Τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
6. Τον Προϋπολογισμό Προσφοράς

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος: « Προμήθεια

προκατασκευασμένων αποδυτηρίων –
γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ»

Προϋπ/σμός: 13.999,60 € (με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 20-7122.000

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο
(2) μεταλλικών μονάδων ελαφριάς προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του
αμαξοστασίου του Δήμου μας.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια), του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) του Ν.3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας) και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
Έτους 2016 με Κ.Α. 20-7122.000.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας θα φτάσει το ποσό των 11.290,00 € συν Φ.Π.Α. 24%
2.709,60€ σύνολο ποσού 13.999,60€.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα 28 / 12 /2016
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας

ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΤΕ)

Σαλαμίνα, 28/12/16
Ο Συντάξας

ΒΟΣΒΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ(ΠΕ5)

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος: « Προμήθεια

προκατασκευασμένων αποδυτηρίων –
γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ »

Προϋπ/σμός: 13.999,60 € (με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 20-7122.000

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τύπος Α: Μονάδα οικίσκου χώρου γραφείων (δύο χώρων)
Η μονάδα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη στον Δήμο Σαλαμίνας . Ο τύπος Α θα αποτελείται από
δύο επί μέρους χώρους με εσωτερικό χώρισμα.
Η μονάδα θα παρουσιάζει άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών όψεων.
Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης διατομής.
Η θέση της εγκατάστασής της μονάδας μέσα στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου Σαλαμίνας θα ορίζεται
από τον Δήμο Σαλαμίνας.
Διαστάσεις εξωτερικές: 6000 x 2400 x 2550 mm ( Μ x Π x Y )

Περιγραφή: Στιβαρή αυτόνομη- αυτομεταφερόμενη κατασκευή από χαλυβδοελάσματα ειδικά

διαμορφωμένα και μορφοδοκούς πάνω στους οποίους επενδύονται τα πάνελ επικάλυψης και
πλαγιοκάλυψης. Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς με ανυψωτικό μηχάνημα ή γερανό.

Βασικός εξοπλισμός: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά λευκά
κανάλια αποτελούμενη από:


Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες.



Εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας



Φωτιστικά σώματα φθορισμού



Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου)



Ρελέ διαρροής

Τοίχοι:

- Πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης

Διαχωριστικό χώρισμα από πάνελ πολυουρεθάνης εσωτερικά του οικίσκου.
Δάπεδο:

1) Λαμαρίνα γαλβανιζέ
2)Πλακάζ θαλάσσης
3)Πλαστική μεμβράνη επικάλλυψης ή laminate

Πόρτα:

Αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις

μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.
Παράθυρο:

Δύο επάλληλα αλουμινίου με διπλά θερμομονωτικά τζάμια, μονωτικό γυαλί,

περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα
Μόνωση

- Τοίχοι: 40 mm πάνελ πλαγιοκάλλυψης με πολυουρεθάνη
- Οροφή: 50 mm πάνελ επικάλλυψης, με πολυουρεθάνη

Ηλεκτρική εγκατάσταση: πρίζα, 380 V / 32 A (εξωτερικά)
- 230 V πρίζες, διακόπτες (εσωτερικά)
- Λάμπα φθορίου (μακρόστενη), 36 W
Θέρμανση και κλιματιστική εγκατάσταση:

-

Air condition, split, ψύξης – θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένα.

-

Περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα.

Τύπος Β: Μονάδα οικίσκου αποδυτηρίων (ενός χώρου)

-

Η μονάδα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη στον Δήμο Σαλαμίνας . Ο τύπος Β θα

αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο.
-

Η μονάδα θα παρουσιάζει άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και

εσωτερικών όψεων. Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης
διατομής.
-

Η θέση της εγκατάστασής της μονάδας μέσα στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου

Σαλαμίνας θα ορίζεται από τον Δήμο Σαλαμίνας.
Διαστάσεις εξωτερικές: 6000 x 2400 x 2550 mm ( Μ x Π x Y )

Περιγραφή: Στιβαρή αυτόνομη- αυτομεταφερόμενη κατασκευή από χαλυβδοελάσματα ειδικά

διαμορφωμένα και μορφοδοκούς πάνω στους οποίους επενδύονται τα πάνελ επικάλυψης και
πλαγιοκάλυψης. Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς με ανυψωτικό μηχάνημα ή γερανό.
Βασικός εξοπλισμός: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά λευκά
κανάλια αποτελούμενη από:


Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες.



Εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας



Φωτιστικά σώματα φθορισμού



Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου)



Ρελέ διαρροής

Τοίχοι:

- Πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης

Διαχωριστικό χώρισμα από πάνελ πολυουρεθάνης εσωτερικά του οικίσκου.
Δάπεδο:

1) Λαμαρίνα γαλβανιζέ
2)Πλακάζ θαλάσσης
3)Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης ή laminate

Πόρτα:

Αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις

μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.
Παράθυρο:

Δύο επάλληλα αλουμινίου με διπλά θερμομονωτικά τζάμια, μονωτικό γυαλί,

περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα
Μόνωση

- Τοίχοι: 40 mm πάνελ πλαγιοκάλλυψης με πολυουρεθάνη
- Οροφή: 50 mm πάνελ επικάλυψης, με πολυουρεθάνη

Ηλεκτρική εγκατάσταση: πρίζα, 380 V / 32 A (εξωτερικά)
- 230 V πρίζες, διακόπτες (εσωτερικά)
- Λάμπα φθορίου (μακρόστενη), 36 W
Θέρμανση και κλιματιστική εγκατάσταση:

-

Air condition, split, ψύξης – θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένα.

-

Περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
-

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να είναι καινούριοι και

αμεταχείριστοι.
-

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις

υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων.
-

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο

Αμαξοστάσιο του Δήμου Σαλαμίνας καθ΄ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.
-

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση

ενός έτους.
-

Οι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα, 28/ 12/2016
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας

ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΤΕ)

Σαλαμίνα, 28/12/2016
Ο συντάξας

ΒΟΣΒΟΛΗΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΠΕ5)
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Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος: « Προμήθεια

προκατασκευασμένων αποδυτηρίων –
γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ »

Προϋπ/σμός: 13.999,60 € (με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 20-7122.000

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

Άρθρο 1
-----------

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την: «Προμήθεια προκατασκευασμένων

αποδυτηρίων – γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ»
Η εν λόγω προμήθεια εργαλείων θα ενισχύσει τη δυνατότητα του Δήμου για εύρυθμη και έγκαιρη
διαχείριση των απορριμμάτων στην διοικητική του περιφέρεια.
Άρθρο 2ο
----------Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει:
1. Την Τεχνική Έκθεση
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Την Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς
5. Τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
6. Τον Προϋπολογισμό Προσφοράς

Άρθρο 3ο
----------Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις Ν.4412/2016 άρθρο
118 ,του Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα
Διαύγεια) του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και τουΝ.3548/07(Πρόγραμμα Διαύγεια). Η σχετική
πίστωση λαμβάνεται από τον ψηφισμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 με Κ.Α. 20-7122.000
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Άρθρο 4ο
----------Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος , υποχρεούται να
προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα εντός είκοσι 20 ημερών για την υπογραφή της Σύμβασης.
Άρθρο 5ο
----------Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει τμηματικά και θα ολοκληρωθεί εντός δύο (02) μηνών
από την υπογραφή της Σύμβασης. Ο Δήμος πάντως διατηρεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο εάν λήξει
ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών.
Στον προμηθευτή, που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται από τον
Ν.4412/2016. Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται οριστική παραλαβή της
προμήθειας μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής θα καθοριστεί με την
προσφορά των συμμετεχόντων.
Άρθρο 6ο
----------Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των ειδών για έλεγχο ποιότητας και
προδιαγραφών στο χημείο του κράτους ή σε άλλα εγκεκριμένα ιδρύματα.
Σε περίπτωση που τα είδη δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί , ο Δήμος επιφυλάσσεται για
κάθε νόμιμο δικαίωμα του απέναντι στον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να αντικαταστήσει το
υστερούντα είδη με άλλα που καλύπτουν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
Άρθρο 7ο
----------Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση
των παραπάνω ειδών στο Δήμο στις ποσότητες ώστε να καλύψουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών επικαλούμενος λόγους
ανωτέρας βίας και δεν μπορεί να επικαλεστεί ευθύνες τρίτων (μεταφορέων κ.λ.π.) μέχρι την παράδοση των
ειδών.
Άρθρο 8ο
----------Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και
το κόστος μεταφοράς των ειδών .
Άρθρο 9ο
----------Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πρέπει να
αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Για την Ελλάδα είναι το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Εγκ. Υπ. Ες.27874/8-6-93). Το εν λόγω
πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν από την ημερομηνία συμμετοχής στην απ’ ευθείας
ανάθεση.
Η πληρωμή θα γίνει όπως ορίζεται από τον Ν.4412/2016.
Άρθρο 10ο
----------9

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016 άρθρο 118 παρ. 2, στην χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Άρθρο 11ο
----------Η τιμή πώλησης των ειδών θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων φόρων.
Επίσης με βάση το άρθρο 24 του Ν.2198/22-3-94 κατά την προμήθεια θα γίνεται παρακράτηση φόρου
εισοδήματος τέσσερα τοις εκατό (4%) στο καθαρό ποσό της αξίας των υλικών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα, 28/12/2016
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας

ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΤΕ)

Σαλαμίνα, 28/12/2016
Ο συντάξας

ΒΟΣΒΟΛΗΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΠΕ5)
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Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος: « Προμήθεια

προκατασκευασμένων αποδυτηρίων –
γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ »

Προϋπ/σμός: 13.999,60 € (με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 20-7122.000

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τύπος Α: Μονάδα οικίσκου χώρου γραφείων (δύο χώρων)
Η μονάδα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη στον Δήμο Σαλαμίνας . Ο τύπος Α θα αποτελείται από
δύο επί μέρους χώρους με εσωτερικό χώρισμα.
Η μονάδα θα παρουσιάζει άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών όψεων.
Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης διατομής.
Η θέση της εγκατάστασής της μονάδας μέσα στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου Σαλαμίνας θα ορίζεται
από τον Δήμο Σαλαμίνας.
Διαστάσεις εξωτερικές: 6000 x 2400 x 2550 mm ( Μ x Π x Y )

Περιγραφή: Στιβαρή αυτόνομη- αυτομεταφερόμενη κατασκευή από χαλυβδοελάσματα ειδικά

διαμορφωμένα και μορφοδοκούς πάνω στους οποίους επενδύονται τα πάνελ επικάλυψης και
πλαγιοκάλυψης. Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς με ανυψωτικό μηχάνημα ή γερανό.
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Βασικός εξοπλισμός: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά
λευκά κανάλια αποτελούμενη από:


Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες.



Εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας



Φωτιστικά σώματα φθορισμού



Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου)



Ρελέ διαρροής

Τοίχοι:

- Πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης

Διαχωριστικό χώρισμα από πάνελ πολυουρεθάνης εσωτερικά του οικίσκου.
Δάπεδο:

1) Λαμαρίνα γαλβανιζέ
2)Πλακάζ θαλάσσης
3)Πλαστική μεμβράνη επικάλλυψης ή laminate

Πόρτα:

Αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις

μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.
Παράθυρο:

Δύο επάλληλα αλουμινίου με διπλά θερμομονωτικά τζάμια, μονωτικό γυαλί,

περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα
Μόνωση

- Τοίχοι: 40 mm πάνελ πλαγιοκάλλυψης με πολυουρεθάνη
- Οροφή: 50 mm πάνελ επικάλλυψης, με πολυουρεθάνη

Ηλεκτρική εγκατάσταση: πρίζα, 380 V / 32 A (εξωτερικά)
- 230 V πρίζες, διακόπτες (εσωτερικά)
- Λάμπα φθορίου (μακρόστενη), 36 W
Θέρμανση και κλιματιστική εγκατάσταση:

-

Air condition, split, ψύξης – θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένα.

-

Περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα.

Τύπος Β: Μονάδα οικίσκου αποδυτηρίων (ενός χώρου)

-

Η μονάδα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη στον Δήμο Σαλαμίνας . Ο τύπος Α θα

αποτελείται από δύο επί μέρους χώρους με εσωτερικό χώρισμα.
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-

Η μονάδα θα παρουσιάζει άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και

εσωτερικών όψεων. Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης
διατομής.
-

Η θέση της εγκατάστασής της μονάδας μέσα στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου

Σαλαμίνας θα ορίζεται από τον Δήμο Σαλαμίνας.
Διαστάσεις εξωτερικές: 6000 x 2400 x 2550 mm ( Μ x Π x Y )

Περιγραφή: Στιβαρή αυτόνομη- αυτομεταφερόμενη κατασκευή από χαλυβδοελάσματα ειδικά

διαμορφωμένα και μορφοδοκούς πάνω στους οποίους επενδύονται τα πάνελ επικάλυψης και
πλαγιοκάλυψης. Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς με ανυψωτικό μηχάνημα ή γερανό.
Βασικός εξοπλισμός: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά
λευκά κανάλια αποτελούμενη από:


Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες.



Εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας



Φωτιστικά σώματα φθορισμού



Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου)



Ρελέ διαρροής

Τοίχοι:

- Πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης

Διαχωριστικό χώρισμα από πάνελ πολυουρεθάνης εσωτερικά του οικίσκου.
Δάπεδο:

1) Λαμαρίνα γαλβανιζέ
2)Πλακάζ θαλάσσης
3)Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης ή laminate
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Πόρτα:

Αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις

μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.
Παράθυρο:

Δύο επάλληλα αλουμινίου με διπλά θερμομονωτικά τζάμια, μονωτικό γυαλί,

περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα
Μόνωση

- Τοίχοι: 40 mm πάνελ πλαγιοκάλλυψης με πολυουρεθάνη
- Οροφή: 50 mm πάνελ επικάλλυψης, με πολυουρεθάνη

Ηλεκτρική εγκατάσταση: πρίζα, 380 V / 32 A (εξωτερικά)
- 230 V πρίζες, διακόπτες (εσωτερικά)
- Λάμπα φθορίου (μακρόστενη), 36 W
Θέρμανση και κλιματιστική εγκατάσταση:

-

Air condition, split, ψύξης – θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένα.

-

Περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
-

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να είναι καινούριοι και

αμεταχείριστοι.
-

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες

τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές, βάσει των κοινοτικών και εθνικών
διατάξεων.
-

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο

Αμαξοστάσιο του Δήμου Σαλαμίνας καθ΄ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.
-

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση

ενός έτους.

-

Οι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση.

……………………………………….(τόπος) , …/…../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016
Τίτλος: « Προμήθεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

προκατασκευασμένων αποδυτηρίων –
γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ »

Προϋπ/σμός: 13.999,60 € (με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 20-7122.000

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

1

Μεταλλικοί οικίσκος γραφείων
(δυο χώρων με εσωτερικό
χώρισμα) ελαφριάς
προκατασκευής, εξωτερικών
διαστάσεων: 6000 x 2400 x
2550 mm ( Μ x Π x Y )

ΤΕΜ.

1

6.000,00€

6.000,00€

Μεταλλικοί οικίσκος
αποδυτηρίων(ενός χώρου)
ελαφριάς προκατασκευής,
εξωτερικών διαστάσεων: 6000 x
2400 x 2550 mm ( Μ x Π x Y )

ΤΕΜ.

1

5.290,00

5.290,00€

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

11.290,00€

ΦΠΑ 24%

2709,60€

ΣΥΝΟΛΟ (με
ΦΠΑ)

13.999,60€

2

0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ
24%)

*Οι τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς στο εμπόριο.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα, 28/12/2016
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας

Σαλαμίνα, 28/12/2016
Ο συντάξας
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ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΤΕ)

ΒΟΣΒΟΛΗΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΠΕ5)

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016
Τίτλος: « Προμήθεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

προκατασκευασμένων αποδυτηρίων –
γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ »

Προϋπ/σμός: 13.999,60 € (με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 20-7122.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

1

Μεταλλικοί οικίσκος γραφείων
(δυο χώρων με εσωτερικό
χώρισμα) ελαφριάς
προκατασκευής, εξωτερικών
διαστάσεων: 6000 x 2400 x
2550 mm ( Μ x Π x Y )

ΤΕΜ.

1

6.000,00€

6.000,00€

Μεταλλικοί οικίσκος
αποδυτηρίων(ενός χώρου)
ελαφριάς προκατασκευής,
εξωτερικών διαστάσεων: 6000 x
2400 x 2550 mm (Μ x Π x Y)

ΤΕΜ.

1

5.290,00

5.290,00€

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

11.290,00€

ΦΠΑ 24%

2709,60€

ΣΥΝΟΛΟ (με
ΦΠΑ)

13.999,60€

2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ
24%)

……………(τόπος), …. / …….. / 2016
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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