ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας
Τ.Κ 34200
Πληροφορίες: Γερογεώργη Μαρία
ΤΗΛ:2226350024
FAX:2226056163

Ημερομηνία: 03/07/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8951

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια καμπίνων (αλλαξιέρες) και
ομπρελών θαλάσσης , , ενδεικτικού προϋπολογισμού 7750.00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 70-7135.001 με τίτλο « Υλικοτεχνικός εξοπλισμός πλάζ (Καμπίνες,

Ομπρέλεςς».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την Παρασκευή 14/07/2017 και
ώρα 13.00 π.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1 Ος
όροφος.

Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καμπίνα θαλάσσης (αλλαξιέρα- αποδυτήριο) διαστάσεων
2,7μΧ1,3μΧ1,2μ αποτελούμενη από πατάρι 1,00μΧ1,00μ.
Ομπρέλα θαλάσσης διαμέτρου 2,30μ κάλυψη από καλάμι-ψάθα και
ορθοστάτη από εμποτισμένο ξύλο ανθεκτικές με κράτημα αέρα εως
10 μποφορ

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

15

ΤΕΜ

25

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως εμφανίζονται στην επισυναπτομενη
τεχνική περιγραφή 66/2017

Δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά.
Για Εταιρείες.
1.Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2.Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3.Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης κ.λ.π.
(άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).
4.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου
(Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)ΙΚΑ-ΕΦΚΑ.
6.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και :αα)στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ,τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
Για ατομικές επιχειρήσεις.
1.Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.
2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου
(Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
4.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ -ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Κεντρική πλατεία Ιστιαίας

Τιτλος Προμήθειας:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
(ΑΛΛΑΞΙΕΡΕΣ) ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ
CPV: 39295100-7
45212230-7
Αρ. Μελ. 66/2017
Αρ. Πρωτ: 3576
03/04/2017

Τ.Κ. : 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τιτλος Προμήθειας:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΑΛΛΑΞΙΕΡΕΣ) ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ
Tίτλος Κωδ. Προυπ/σμου:
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΖ (ΚΑΜΠΙΝΕΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ)
Κωδ. Προυπ/σμου:
Έτους: 2017
70-7135.001
Περιγραφή:
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 3576 / 03-04-2017 εντολής του
εντεταλμένου συμβούλου Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, κου Κων/νου Παπαδόπουλου προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η προμήθεια καμπινών θαλάσσης (αλλαξιέρες) και ομπρελών για τις ανάγκες των
πλάζ του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.
Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια υλικά έχουν ως εξής:
1)
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Οι ομπρέλες θα πρέπει να έχουν διάμετρο 2.30 m. Το εξωτερικό - εσωτερικό στεφάνι και οι ακτίνες να είναι
από σωλήνα γαλβανισμένη. Η επένδυση / κάλυψη να είναι από εγχώριο φυσικό καλάμι – ψαθί. Ο ορθοστάτης
να είναι από εμποτισμένο ξύλο Φ8 ύψους 3m, πισσαρισμένο στο κάτω μέρος για προστασία κατά της
υγρασίας. Η κατασκευή τους θα πρέπει να επιτρέπει να στοιβάζονται, για εργονομία χώρου αποθήκευσης.
Επιπλέον θα πρέπει να είναι ανθεκτικές, με ενσωματωμένο κολάρο στην κεντρική σωλήνα με βίδες για
καλύτερο κράτημα στον αέρα, έως 10 μποφόρ.
2 ) ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Η καμπίνα θαλάσσης (αλλαξιέρα / αποδυτήριο) θα πρέπει να έχει διαστάσεις: ύψος: 2.700 mm / μήκος:
1.300 mm / πλάτος: 1.200 mm. Θα αποτελείται από πατάρι, τέσσερα υποστυλώματα, τέσσερα φράγματα
και δύο δίριχτες σκεπές.
ΠΑΤΑΡΙ 1.000 Χ 1.000 mm

Αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες, διαστάσεων 1.000Χ120Χ58 mm πάνω στις οποίες
βιδώνονται σανίδες 1.000Χ95Χ45 mm. Την κατασκευή συμπληρώνουν έξι υποστυλώματα
διατομής 95Χ95 mm τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις
τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες
και πλαστικά καπάκια. Τα υποστυλώματα έχουν διατομή 95Χ95 mm και ύψος 2.100 mm.
ΦΡΑΓΜΑΤΑ

Τα φράγματα κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15 mm και έχουν γενικές
διαστάσεις 1.250Χ800mm. Τα φράγματα στηρίζονται στα υποστυλώματα σε ύψος 350 mm από το
δάπεδο. Τα δύο μπροστινά φράγματα λειτουργούν ως πόρτες των αποδυτηρίων.
ΔΙΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ

Αποτελείται από δύο φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15 mm και διαστάσεων 1.220Χ820
mm, που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90°. Στο κάτω μέρος των φύλων βρίσκονται τέσσερα
ξύλα διαστάσεων 700Χ55Χ45 mm που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω μέρος
των υποστυλωμάτων. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα –
μετώπες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15 mm που συνδέονται με τα ξύλα και τα
υποστυλώματα.
Η καμπίνα θα φέρει την αντίστοιχη βάση (μεταλλική) η οποία θα εμπυχθεί στην άμμο και επί αυτής θα
στερεωθεί η καμπίνα.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%.
Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1&2 – Πριστή ξυλεία με μεγάλη
αντοχή σε φορτίσεις).
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (,βίδες, σύνδεσμοι
κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή
ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Οι διαστάσεις
και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα
οποία έχουν μελετηθεί, σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω,
χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (ΡΕ),
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδης
ακτινοβολίες του ηλίου.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια
και τα χρώματα πρέπει να έχουν βάση το νερό, ώστε αυτό να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα
παιδιά. Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα
polyester, δύο στρωμάτων.
Τα υλικά θα πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση σε
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό για
το οικονομικό έτος 2017 στον Κ.Α : 70-7135.001 με υπάρχουσα πίστωση 8.000,00 €
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και :
1. τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016
2. τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006
O ενδεικτικός προυπολογισμός και τα προς προμήθεια υλικά αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

Περιγραφή Είδους

1.

ΚΑΜΠΙΝΕΣ (ΑΛΛΑΞΙΕΡΕΣ)

2.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Ποσότητα

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Μονάδος
προ ΦΠΑ

Συνολική Τιμή
€

15

ΤΕΜΑΧΙΑ

250,00

3750,00

25

ΤΕΜΑΧΙΑ

100,00

2500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ:

6250,00 €.

ΦΠΑ 24%:

1500,00 €.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:

7750,00 €.

ΕΛΕΓΧΘΗ
ΙΣΤΙΑΙΑ
- 05 - 2017

EΘΕΩΡΗΘΗ
ΙΣΤΙΑΙΑ - 05 - 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμ.Ε.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Π.Π.

Δημήτριος Σπανός
Πολ.Μηχ. ΠΕ3

Νικόλαος Ζέρβας
Αρχ/νας Μηχανικός ΜSc ΠΕ4

ΙΣΤΙΑΙΑ

- 05 - 2017

Ασημίνα Κωστούλα
Πολιτικός Μηχανικός ΜSc ΠΕ3

