ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ν. Φιλ/φεια: 15/4/2016
Αριθμ. Πρωτ: 7587

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας
<Συντήρηση - επισκευή σε ρολά και γκαραζόπορτες διαφόρων κτιρίων του Δήμου>
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την
εκτέλεση εργασίας <Συντήρηση - επισκευή σε ρολά και γκαραζόπορτες διαφόρων
κτιρίων του Δήμου> με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 27/4/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12.00 μ.μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
ανάθεσης.
Στον φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα
στοιχεία :
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της
προμήθειας
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
ε. Ο αριθμός της μελέτης
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 2132049041 &
042).
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα & στον πίνακα ανακοινώσεων του
δήμου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΙΝ: Δ.Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Συντήρηση-επισκευή
σε
ρολά και γκαραζόπορτες
διαφόρων
κτιρίων
του
Δήμου.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

A.M. :

28/16

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ:

5.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Κ.Α.:

02.30.6261.015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη συντήρηση-επισκευή σε ρολά και γκαραζόπορτες
διαφόρων κτιρίων του Δήμου.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω συντήρησης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές και με τη συμπλήρωση τιμολογίου και θα γίνει
σύμφωνα με τις διατάξεις:
•

του ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».

•

των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06 «Περί κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.

•

την παρ. 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08 «Περί αναδιοργάνωσης της δημοτικής αστυνομίας και
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών».

•

το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις».

•

την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού
Οικονομικών «περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων».

•

το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

•

το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις».

1

•

το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις».

Η συνολική δαπάνη για την συντήρηση-επισκευή και προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και
μικρουλικών προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.000,00 € με Φ.Π.Α.23 % και θα βαρύνει τον Κ.Α
02.30.6261.015 με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή σε ρολά και γκαραζόπορτες διαφόρων κτιρίων του
Δήμου.» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ελένη Σγουράκη

Χρήστος Κίτσιος

Πολ. Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

A.M. :

Συντήρηση-επισκευή σε ρολά
και γκαραζόπορτες διαφόρων
κτιρίων του Δήμου.
28/16

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ:

5.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Κ.Α.:

02.30.6261.015

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Όλα τα υπό προμήθεια υλικά θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται
στην ΕΣΥ καθώς και οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από έμπειρους τεχνικούς συνεργάτες, οι
οποίοι θα κατέχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις ώστε να επεμβαίνουν στα αντίστοιχα μηχανικά
μέρη.
Επίσης η συντήρηση και επισκευή θα περιλαμβάνει :


Όλες τις απαραίτητες επισκευές και αντικαταστάσεις γνήσιων ανταλλακτικών για την καλή
λειτουργία των αυτοματισμών, και επίσης,



Τη συντήρηση των μηχανικών μερών δηλαδή τον καθαρισμό την λίπανση, και την αλλαγή των
αναλωσίμων υλικών. Η αξία των αναλωσίμων υλικών θα βαρύνει τον ανάδοχο.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ελένη Σγουράκη

Χρήστος Κίτσιος

Πολ. Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

A.M. :

Συντήρηση-επισκευή σε ρολά
και γκαραζόπορτες διαφόρων
κτιρίων του Δήμου.
28/16

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ:

5.000€ (με Φ.Π.Α.)

Κ.Α.:

02.30.6261.015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

`
1

Επισκευή συντήρηση
αυτόματης
γκαραζόπορτας

2

3

κατ’ αποκοπή

1

1900

1900

Αυτόματη
ηλεκτρομηχανική
μπάρα ελέγχου
κυκλοφορίας

τεμ

2

860

1720

Κίτ μηχανισμού για
δίφυλλες
ανοιγόμενες πόρτες
έως 3.0μ.

τεμ

1

400

400

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

4.020,00€

Φ.Π.Α. 23%

924,60€

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

55,40€

ΔΑΠΑΝΗ

5.000,00€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ελένη Σγουράκη

Χρήστος Κίτσιος

Πολ. Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

A.M. :

Συντήρηση-επισκευή σε ρολά
και γκαραζόπορτες διαφόρων
κτιρίων του Δήμου.
28/16

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ:

5.000€ (με Φ.Π.Α.)

Κ.Α.:

02.30.6261.015

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Συμπληρώνεται από τον προσφέροντα)
Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

`
1

Eπισκευήσυντήρηση
αυτόματης
γκαραζόπορτας

2

3

κατ’αποκοπή

1

Αυτόματη
ηλεκτρομηχανική
μπάρα ελέγχου
κυκλοφορίας

τεμ

2

Κίτ μηχανισμού για
δίφυλλες
ανοιγόμενες πόρτες
έως 3.0μ.

τεμ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23%
ΔΑΠΑΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ

ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

A.M. :

Συντήρηση-επισκευή σε ρολά
και γκαραζόπορτες διαφόρων
κτιρίων του Δήμου.
28/16

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ:

5.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Κ.Α.:

02.30.6261.015

EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προδιαγραφές

1. Eπισκευή-συντήρηση αυτόματης γκαραζόπορτας

Περιλαμβάνει την προμήθεια των υλικών, όλες
τις απαραίτητες επισκευές και
αντικαταστάσεις γνήσιων ανταλλακτικών για την καλή λειτουργία της πόρτας και των
αυτοματισμών της, και επίσης, τη συντήρηση των μηχανικών μερών δηλαδή τον καθαρισμό
την λίπανση, και την αλλαγή των αναλωσίμων υλικών. Μέχρι να δοθεί σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία.
2. Αυτόματη ηλεκτρομηχανική μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας

Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματης ηλεκτρομηχανικής μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας Το
σύστημα θα περιλαμβάνει :


Kοντάρι αλουμινίου μήκους 3μ.



Πίνακας ελέγχου πολλαπλών δυνατοτήτων με λειτουργία start/stop



Σύστημα οπτικής ένδειξης λειτουργίας LED τριών καταστάσεων



Πόδι στήριξης κονταριού



Δύο τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού 3 πλήκτρων autotech

3. Κίτ μηχανισμού για δίφυλλες ανοιγόμενες πόρτες έως 3.0μ
Προμήθεια και τοποθέτηση κίτ μηχανισμού για δίφυλλες
ανοιγόμενες πόρτες έως 3,00μ. To σύστημα θα περιλαμβάνει :



Δύο μονοφασικούς μηχανισμούς με μεταλλικές βάσεις και βίδες στερέωσης
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Πίνακα ελέγχου με ενσωματωμένο δέκτη autotech μέσα σε στεγανό κουτί



Κλειδί αποσύμπλεξης του μοτέρ για χειροκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος



Δύο ενσύρματα φωτοκύτταρα ασφαλείας



Δύο τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού 3 πλήκτρων autotech

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ελένη Σγουράκη

Χρήστος Κίτσιος

Πολ. Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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