ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 63/2019

ΜΔΛΔΣΖ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Προμήθεια πάγκων (παγκάκια)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 17.080,00 €
ΠΗΣΩΖ

: 19.983,60 €.

Κ.Α. 35.7135.0001
CPV 39120000-9
CPV 39113300-0
CPV 03419000-0

ΤΝΖΜΜΔΝΑ
1) ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
2) ENΓEIKTIKO ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
3) ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
4)ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 63/2019

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Προμήθεια πάγκων(παγκάκια)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 17080,00 €
ΠΗΣΩΖ
: 19983,60 €.
Κ.Α. 35.7135.0001

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ζ παξνχζα µειέηε αθνξά ηελ πξνµήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλσλ πάγθσλ (παγθάθηα) ζε
πάξθα, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ ∆ήµνπ Λέζβνπ, µε ζθνπφ ηελ
βειηίσζε ηνπ εμνπιηζµνχ ησλ ρψξσλ απηψλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο αλαβάζµηζε θαζψο θαη
ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα μχισλ γηα παγθάθηα θαη
ηξαπεδφπαγθσλ.
Ο πξνυπνινγηζµφο ηεο αλσηέξσ πξνµήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 19.983,60 € µε
Φ.Π.Α. 17%. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνµήζεηαο, έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ
πξνυπνινγηζµφ ηνπ ∆ήµνπ έηνπο 2019, ζηνλ θσδηθφ Κ.Α. 35.7135.0001 κε πίζησζε
19.983,60 €.
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Οη εξγαζίεο ζπλαξµνιφγεζεο θαη ηνπνζέηεζεο, ησλ πξνο πξνµήζεηα παγθαθίσλ ζα γίλεη
απφ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο θαµία επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ην ∆ήµν. Δπίζεο ζηελ ηηµή
πεξηιαµβάλεηαη θαη ε δαπάλε µεηαθνξάο ηνπο ζηα ζεµεία πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ, ηα νπνία ζα
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Σν παγθάθη ζα έρεη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: πλνιηθφ
Ύςνο : 750 - 850 mm, Ύςνο θαζίζµαηνο : 350 450 mm, Μήθνο: 1700 – 2000 mm, Πιάηνο:
550 - 650 mm θαη ζα απνηειείηαη απφ ηε ζέζε θαζίζµαηνο, ηελ πιάηε θαη 2 µεηαιιηθέο βάζεηο.
Ζ ζέζε θαζίζµαηνο ζα είλαη θαηαζθεπαζµέλε απφ 3 μχιηλνπο δνθνχο ελδεηθηηθήο ελδεηθηηθήο
δηαηνµήο 100 Υ 50 Υ 1800 mm θαη ε πιάηε απφ 2 μχιηλνπο δνθνχο ίδηαο ελδεηθηηθήο δηαηνµήο.
Ζ πιάηε ηνπ νξγάλνπ ζα έρεη ηέηνηα θιίζε ψζηε λα πξνζθέξεηαη κεγαιχηεξε αλάπαπζε. Οη
κεηαιιηθέο βάζεηο ζα είλαη απφ ραιπβδνζσιήλα θαηάιιειεο δηάζηαζεο θαη δηαηνµήο ψζηε λα
είλαη επαξθείο, αθελφο γηα λα δερζνχλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ,αθεηέξνπ γηα
λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ δηάβξσζε θαη ζηηο µεγάιεο αιιαγέο ζεξµνθξαζίαο. Κάζε πφδη
ζα παξέρεηαη µε δπλαηφηεηα πάθησζεο ή ζηεξέσζεο αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε έδξαζή ηνπ ζην έδαθνο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πάγθσλ ζε ζαζξέο,
ρσµάηηλεο θιπ επηθάλεηεο ζα θαηαζθεπάδεηαη άνπιν ζθπξφδεµα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ βάζνπο
40 x 25 x 25 cm θαη ζα ζηεξίδεηαη µε µεηαιιηθά βχζµαηα (upat) ηνπιάρηζηνλ D10 mm L15 cm.
ε επηθάλεηεο απφ ζθπξφδεµα, άζθαιην ή πιαθφζηξσηεο ζα ηνπνζεηνχληαη απεπζείαο µε ηα
µεηαιιηθά βχζµαηα, δηαζηάζεσλ σο αλσηέξσ. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ εηδψλ ηνπ
ηηµνινγίνπ ρξεζηµνπνηνχληαη θνριίεο µε παμηµάδηα αζθαιείαο. Οη θνριίεο θαη νη µεηαιιηθνί
ζχλδεζµνη είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα ψζηε λα µελ ζθνπξηάδνπλ ή απφ ράιπβα
ζεξµνγαιβαληζµέλν ή ειεθηξνγαιβαληζµέλν, µε ραµειή πεξηεθηηθφηεηα ζε µφιπβδν,
ζχµθσλα µε ηνπο θαλνληζµνχο ησλ αληίζηνηρσλ DIN. Ζ δαπάλε ηνπ ζθπξνδέµαηνο, ησλ
µηθξνεμαξηεµάησλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζπµπεξηιαµβάλεηαη ζηελ ηηµή ηνπ πάγθνπ.
Σα μχια ζα είλαη απφ μπιεία πεχθεο βνξείνπ αξθηηθνχ θχθινπ, µε ηδηαίηεξα µεγάιε µεραληθή
αληνρή, εµπνηηζµέλε µε εηδηθά µε ηνμηθά πιηθά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απφ ηνπο µχθεηεο θαη ην
ζαξάθη. Δπίζεο ηα μχια ζα είλαη βαµµέλα µε αδηάβξνρν ειαζηηθφ βεξλίθη αβιαβέο, µε

αλαθιέμηµν γηα αληνρή ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ ρξφλν. Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψµαηα
µε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα µέξε ζα είλαη εηδηθά µειεηεµέλα γηα ηηο θιηµαηνινγηθέο
ζπλζήθεο ηεο ρψξαο µαο θαη ζα είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ
µφιπβδν, ρξψµην, θάδµην ή άιια βαξέα µέηαιια) θαη ζα δίλνπλ µεγάιε αληνρή ζηηο
θαηαζθεπέο. Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα µεηαιιηθά µέξε ζα πθίζηαληαη
επεμεξγαζία γηα ηελ απνιαδνπνίεζή ηνπο, ζα αθνινπζεί µία επίζηξσζε polyzinc
(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ε ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσµάησλ. Ο
θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζε εθαξµνγή ζχζηεµα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχµθσλα µε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001: 2000 ελψ παξάιιεια λα
εθαξµφδεη θαη ζχζηεµα Πεξηβαιινληηθήο ∆ηαρείξηζεο ζχµθσλα µε ην δηεζλέο πξφηππν ΔΝ ISO
14001-2004.
Ο ηξαπεδφπαγθνο ζα έρεη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο : Μήθνο : 1700 -1900 mm - Πιάηνο :
1600 – 1800 mm, χλζεζε - 2 Πιεπξέο θαζηζκάησλ - 1 Σξαπέδη - 4 Ξχιηλα πφδηα - 4
Μεηαιιηθέο βάζεηο πάθησζεο Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζα γίλεη απφ μπιεία κεγάιεο αληνρήο. Σα
θαζίζκαηα ζα είλαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 310 Υ 43 Υ 1800 mm (ην θάζε έλα ζα απνηειείηαη
απφ 2 ηεκάρηα μπιείαο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1800 Υ 145 Υ 43 mm). Σν ηξαπέδη ζα απνηειείηαη
απφ 4 ηεκάρηα ίδηα δηαηνκήο μπιείαο. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνχ ζα είλαη πεξίπνπ
640 x 1800 mm. Οη άθξεο ησλ μχισλ ζα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο. Σα μχιηλα πφδηα ζα είλαη
ελδεηθηηθήο δηαηνκήο 950 Υ 90 Υ 45 mm θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ηξαπεδηνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ
μχιηλνη δνθνί δηαηνκήο πεξίπνπ 1600 Υ 90 Υ 45 mm (2 ηεκάρηα) νη νπνίνη ζα πξνζηαηεχνπλ
ηνλ ηξαπεδφπαγθν, απφ ηηο πιάγηεο θαηαπνλήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Ο ηξαπεδφπαγθνο ζα
παθησζεί ζην έδαθνο κε εγθηβσηηζκφ ησλ μχιηλσλ πνδηψλ ζε ιάθθνπο ελδεηθηηθψλ
δηαζηάζεσλ 500 Υ 500 Υ 350 mm κε κπεηφλ. Ζ μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα είλαη απφ
πεχθε απαιιαγκέλε απφ κχθεηεο θαη θαηάιιεια επεμεξγαζκέλε γηα ηελ απνθπγή αθίδσλ. Θα
είλαη βακκέλε κε ζπληεξεηηθφ εκπνηηζκνχ ζε ρξψκα πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία Σα
κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπή λα είλαη απφ καιαθφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Οη δηαζηάζεηο
ησλ επί κέξνπο κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη απφιπηα επαξθείο γηα λα δερζνχλ ηα θνξηία
θαη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ δηάβξσζε θαη ζηηο κεγάιεο αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο.
Βαθή. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ρξψκα εκπνηηζκνχ μχισλ ην νπνίν ζα είλαη άνζκν θαη αζθαιέο.
ηηο ηηκέο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, ε αμία ησλ κηθξνυιηθψλ (βίδεο, πιηθά
ζπλδεζκνινγίαο) φπσο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ
Γήκν.
Σα μχια γηα παγθάθηα ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά :
1. χλζεην μχιν
Σν μχιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο, ζχκθσλε κε
ηα ΔΝ 351. Καηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε(ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο
αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Σν ζχλζεην μχιν ζα είλαη :
• θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν. Έρεη αληνρή 360 kp/m2 θαη εηδηθφ βάξνο
πεξίπνπ 480 kg/m3
• Πεξηέρεη πεξίπνπ 15% πγξαζία.
• Πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο ηεο
πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ .
• Έρεη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα s=0,10 Kcal/Mho θαη ερεηηθή κφλσζε 3.5 θνξέο κεγαιχηεξε απν
ζθπξφδεκα ή πιηλζνδνκή ίζνπ πάρνπο.

• Έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
• Αληέρεη ζηε θσηηά θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο F30 θαη F60 (θαηά DIN 4120) αλάινγα
κε ηε δηαηνκή ηνπ.
• Όηαλ θαίγεηαη ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο δηαηνκήο, ην εζσηεξηθφ ηεο πξνθπιάζζεηαη θαη
δηαηεξεί ηελ αληνρή ηνπ.
• Δπεμεξγάδεηαη φπσο θαη ην μχιν ηνπ εκπνξίνπ
• Γηαηεξεί ηε κνξθή ηνπ θαη παξακνξθψλεηαη ή δεκηνπξγεί ειάρηζηα ξήγκαηα.
• Οη εηήζηνη δαθηχιηνη ηνπ μχινπ είλαη ζπλήζσο θαηαθφξπθνη πξνο ηε κεγάιε πιεπξά ηεο
δηαηνκήο κε αμηφινγε αχμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο απηήο ηεο επηθάλεηαο, ζε πεξίπησζε
εθαξκνγήο ζε δάπεδα.
• Όιεο νη γσλίεο (θφρεο) ησλ μχισλ πιαλάξνληαη ζε radial 5 ρηι. θαη’ ειάρηζην.
2. Μεηαιιηθά ζηνηρεία
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο,
ζχλδεζκνη θιπ) είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ ζεξκνγαιβαληζκέλα κέηαιια, είηε απφ
ειεθηξνγαιβαληζκέλα φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή
αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ είλαη
επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία
έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
3. Υξψκαηα
Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε είλαη εηδηθά
κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο θαη είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα
ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια) θαη δίλνπλ
κεγάιε αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο. Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε
πθίζηαληαη εμεξγαζία γηα ηελ απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc
(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. Όιεο νη
δηαδηθαζίεο εξγαζηψλ ηεο παξαγσγήο γηα ηελ επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ δηεμάγνληαη
ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001 : 2000 θαη ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο ISO 14001 : 2004.
Μπηηιήλε Απξίιεο 2019
Ο ΤΝΣΑΞΑ
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΚΚΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΑΝΣΕΑΡΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 63/2019

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Προμήθεια πάγκων (παγκάκια)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 17.080,00 €
ΠΗΣΩΖ
: 19.983,60 €.
Κ.Α. 35.7135.0001

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
Απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα πάγθσλ (παγθάθηα), γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ.
Α/Α
1
2
3

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΔΗΓΟΤ
ΣΡΑΠΔΕΗ (CPV 39120000-9)
ΠΑΓΚΟ (CPV 39113300-0)
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΤΛΩΝ ΓΗΑ
ΠΑΓΚΑΚΗΑ ΓΗΑΣΑΔΩΝ
180 Υ15 Υ 4,5 cm – ΞΤΛΔΗΑ
(CPV 03419000-0)
ΑΘΡΟΗΜΑ
Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟΣ.
(ΣΔΜ)
10
68
33

ΣΗΜΖ
€
350
190
20

ΓΑΠΑΝΖ
€
3500,00
12920,00
660,00

17080,00
2903,60
19983,60

Μπηηιήλε Απξίιεο 2019
Ο
ΤΝΣΑΞΑ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΚΚΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΑΝΣΕΑΡΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ
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ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άρθρο 1ο.
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα πάγθσλ (παγθάθηα) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ.
Άρθρο 2ο.
Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ζ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο:
α. ηνπ Ν.4412/2016
β. Σνπ Ν. 3463/06 ¨Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.¨
Άρθρο 3ο.
πκβαηηθά ζηνηρεία.
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α) Ζ Σερληθή Έθζεζε.
β) Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο.
γ) Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
Άρθρο 4ο
Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016.
O πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα είδνο/είδε ηεο
νκάδαο ηεο πξνκήζεηαο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο.

Άρθρο 5ο.
Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο.
Οη πάγθνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε κέξε πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ην Γήκν Λέζβνπ, ζα γίλεη
εληφο πελήληα (50) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία, πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Άρθρο 6ο
χκβαζε
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα
πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο
ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ θακπίλσλ αξρίδεη λα
ππνινγίδεηαη κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο.
Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ
αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ θακπίλσλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Άρθρο 7ο.
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά.
Οη εξγαζίεο ζπλαξµνιφγεζεο θαη ηνπνζέηεζεο, ησλ πξνο πξνµήζεηα παγθαθίσλ ζα γίλεη απφ
ηνλ αλάδνρν, ρσξίο θαµία επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ην ∆ήµν. Δπίζεο ζηελ ηηµή
πεξηιαµβάλεηαη θαη ε δαπάλε µεηαθνξάο ηνπο ζηα ζεµεία πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ, ηα νπνία ζα
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Σν παγθάθη ζα έρεη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: πλνιηθφ
Ύςνο : 750 - 850 mm, Ύςνο θαζίζµαηνο : 350 450 mm, Μήθνο: 1700 – 2000 mm, Πιάηνο:
550 - 650 mm θαη ζα απνηειείηαη απφ ηε ζέζε θαζίζµαηνο, ηελ πιάηε θαη 2 µεηαιιηθέο βάζεηο.
Ζ ζέζε θαζίζµαηνο ζα είλαη θαηαζθεπαζµέλε απφ 3 μχιηλνπο δνθνχο ελδεηθηηθήο ελδεηθηηθήο
δηαηνµήο 100 Υ 50 Υ 1800 mm θαη ε πιάηε απφ 2 μχιηλνπο δνθνχο ίδηαο ελδεηθηηθήο δηαηνµήο.
Ζ πιάηε ηνπ νξγάλνπ ζα έρεη ηέηνηα θιίζε ψζηε λα πξνζθέξεηαη κεγαιχηεξε αλάπαπζε. Οη
κεηαιιηθέο βάζεηο ζα είλαη απφ ραιπβδνζσιήλα θαηάιιειεο δηάζηαζεο θαη δηαηνµήο ψζηε λα
είλαη επαξθείο, αθελφο γηα λα δερζνχλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ,αθεηέξνπ γηα
λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ δηάβξσζε θαη ζηηο µεγάιεο αιιαγέο ζεξµνθξαζίαο. Κάζε πφδη
ζα παξέρεηαη µε δπλαηφηεηα πάθησζεο ή ζηεξέσζεο αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε έδξαζή ηνπ ζην έδαθνο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πάγθσλ ζε ζαζξέο,
ρσµάηηλεο θιπ επηθάλεηεο ζα θαηαζθεπάδεηαη άνπιν ζθπξφδεµα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ βάζνπο
40 x 25 x 25 cm θαη ζα ζηεξίδεηαη µε µεηαιιηθά βχζµαηα (upat) ηνπιάρηζηνλ D10 mm L15 cm.
ε επηθάλεηεο απφ ζθπξφδεµα, άζθαιην ή πιαθφζηξσηεο ζα ηνπνζεηνχληαη απεπζείαο µε ηα
µεηαιιηθά βχζµαηα, δηαζηάζεσλ σο αλσηέξσ. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ εηδψλ ηνπ
ηηµνινγίνπ ρξεζηµνπνηνχληαη θνριίεο µε παμηµάδηα αζθαιείαο. Οη θνριίεο θαη νη µεηαιιηθνί
ζχλδεζµνη είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα ψζηε λα µελ ζθνπξηάδνπλ ή απφ ράιπβα
ζεξµνγαιβαληζµέλν ή ειεθηξνγαιβαληζµέλν, µε ραµειή πεξηεθηηθφηεηα ζε µφιπβδν,
ζχµθσλα µε ηνπο θαλνληζµνχο ησλ αληίζηνηρσλ DIN.

Ζ δαπάλε ηνπ ζθπξνδέµαηνο, ησλ µηθξνεμαξηεµάησλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο
ζπµπεξηιαµβάλεηαη ζηελ ηηµή ηνπ πάγθνπ. Σα μχια ζα είλαη απφ μπιεία πεχθεο βνξείνπ
αξθηηθνχ θχθινπ, µε ηδηαίηεξα µεγάιε µεραληθή αληνρή, εµπνηηζµέλε µε εηδηθά µε ηνμηθά πιηθά
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απφ ηνπο µχθεηεο θαη ην ζαξάθη. Δπίζεο ηα μχια ζα είλαη βαµµέλα µε
αδηάβξνρν ειαζηηθφ βεξλίθη αβιαβέο, µε αλαθιέμηµν γηα αληνρή ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη
ηνλ ρξφλν. Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψµαηα µε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα µέξε ζα είλαη
εηδηθά µειεηεµέλα γηα ηηο θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο µαο θαη ζα είλαη απνιχησο
αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ µφιπβδν, ρξψµην, θάδµην ή άιια βαξέα µέηαιια)
θαη ζα δίλνπλ µεγάιε αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο. Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα
µεηαιιηθά µέξε ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ απνιαδνπνίεζή ηνπο, ζα αθνινπζεί µία
επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ε ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν
ζηξσµάησλ. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζε εθαξµνγή ζχζηεµα δηαρείξηζεο
πνηφηεηαο ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001: 2000 ελψ
παξάιιεια λα εθαξµφδεη θαη ζχζηεµα Πεξηβαιινληηθήο ∆ηαρείξηζεο ζχµθσλα µε ην δηεζλέο
πξφηππν ΔΝ ISO 14001-2004.
Ο ηξαπεδφπαγθνο ζα έρεη ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο : Μήθνο : 1700 -1900 mm - Πιάηνο :
1600 – 1800 mm, χλζεζε - 2 Πιεπξέο θαζηζκάησλ - 1 Σξαπέδη - 4 Ξχιηλα πφδηα - 4
Μεηαιιηθέο βάζεηο πάθησζεο Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζα γίλεη απφ μπιεία κεγάιεο αληνρήο. Σα
θαζίζκαηα ζα είλαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 310 Υ 43 Υ 1800 mm (ην θάζε έλα ζα απνηειείηαη
απφ 2 ηεκάρηα μπιείαο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1800 Υ 145 Υ 43 mm). Σν ηξαπέδη ζα απνηειείηαη
απφ 4 ηεκάρηα ίδηα δηαηνκήο μπιείαο. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνχ ζα είλαη πεξίπνπ
640 x 1800 mm. Οη άθξεο ησλ μχισλ ζα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο. Σα μχιηλα πφδηα ζα είλαη
ελδεηθηηθήο δηαηνκήο 950 Υ 90 Υ 45 mm θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ηξαπεδηνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ
μχιηλνη δνθνί δηαηνκήο πεξίπνπ 1600 Υ 90 Υ 45 mm (2 ηεκάρηα) νη νπνίνη ζα πξνζηαηεχνπλ
ηνλ ηξαπεδφπαγθν, απφ ηηο πιάγηεο θαηαπνλήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Ο ηξαπεδφπαγθνο ζα
παθησζεί ζην έδαθνο κε εγθηβσηηζκφ ησλ μχιηλσλ πνδηψλ ζε ιάθθνπο ελδεηθηηθψλ
δηαζηάζεσλ 500 Υ 500 Υ 350 mm κε κπεηφλ. Ζ μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα είλαη απφ
πεχθε απαιιαγκέλε απφ κχθεηεο θαη θαηάιιεια επεμεξγαζκέλε γηα ηελ απνθπγή αθίδσλ. Θα
είλαη βακκέλε κε ζπληεξεηηθφ εκπνηηζκνχ ζε ρξψκα πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία Σα
κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπή λα είλαη απφ καιαθφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Οη δηαζηάζεηο
ησλ επί κέξνπο κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη απφιπηα επαξθείο γηα λα δερζνχλ ηα θνξηία
θαη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ δηάβξσζε θαη ζηηο κεγάιεο αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο.
Βαθή. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ρξψκα εκπνηηζκνχ μχισλ ην νπνίν ζα είλαη άνζκν θαη αζθαιέο.
ηηο ηηκέο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, ε αμία ησλ κηθξνυιηθψλ (βίδεο, πιηθά
ζπλδεζκνινγίαο) φπσο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ
Γήκν.
Σα μχια γηα παγθάθηα ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά :
1. χλζεην μχιν
Σν μχιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο, ζχκθσλε κε
ηα ΔΝ 351. Καηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε(ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο
αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Σν ζχλζεην μχιν ζα είλαη :
• θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν. Έρεη αληνρή 360 kp/m2 θαη εηδηθφ βάξνο
πεξίπνπ 480 kg/m3
• Πεξηέρεη πεξίπνπ 15% πγξαζία.

• Πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο νηθνγέλεηαο ηεο
πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ .
• Έρεη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα s=0,10 Kcal/Mho θαη ερεηηθή κφλσζε 3.5 θνξέο κεγαιχηεξε απν
ζθπξφδεκα ή πιηλζνδνκή ίζνπ πάρνπο.
• Έρεη αληηκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
• Αληέρεη ζηε θσηηά θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο F30 θαη F60 (θαηά DIN 4120) αλάινγα
κε ηε δηαηνκή ηνπ.
• Όηαλ θαίγεηαη ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο δηαηνκήο, ην εζσηεξηθφ ηεο πξνθπιάζζεηαη θαη
δηαηεξεί ηελ αληνρή ηνπ.
• Δπεμεξγάδεηαη φπσο θαη ην μχιν ηνπ εκπνξίνπ
• Γηαηεξεί ηε κνξθή ηνπ θαη παξακνξθψλεηαη ή δεκηνπξγεί ειάρηζηα ξήγκαηα.
• Οη εηήζηνη δαθηχιηνη ηνπ μχινπ είλαη ζπλήζσο θαηαθφξπθνη πξνο ηε κεγάιε πιεπξά ηεο
δηαηνκήο κε αμηφινγε αχμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο απηήο ηεο επηθάλεηαο, ζε πεξίπησζε
εθαξκνγήο ζε δάπεδα.
• Όιεο νη γσλίεο (θφρεο) ησλ μχισλ πιαλάξνληαη ζε radial 5 ρηι. θαη’ ειάρηζην.
2. Μεηαιιηθά ζηνηρεία
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ (βίδεο,
ζχλδεζκνη θιπ) είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ ζεξκνγαιβαληζκέλα κέηαιια, είηε απφ
ειεθηξνγαιβαληζκέλα φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή ή
αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ είλαη
επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία
έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
3. Υξψκαηα
Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε είλαη εηδηθά
κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο θαη είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα
ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα κέηαιια) θαη δίλνπλ
κεγάιε αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο. Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε
πθίζηαληαη εμεξγαζία γηα ηελ απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc
(ςεπδαξγχξνπ) θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. Όιεο νη
δηαδηθαζίεο εξγαζηψλ ηεο παξαγσγήο γηα ηελ επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ δηεμάγνληαη
ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001 : 2000 θαη ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο ISO 14001 : 2004.
Άρθρο 8ο
Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή.
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ.
Αλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ηνπ παξαιακβαλφκελνπ
πξντφληνο ή ηκήκαηνο απηνχ. Αλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο

ηεο επηηξνπήο, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ε ίδηα ζα νξίζεη ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη ηελ
ηαθηνπνίεζε απηψλ θαηά ην πξνζθνξφηεξν, γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν.
Όηαλ πεξάζεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο εγγχεζεο ελεξγείηαη κε βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζζίαο, ε νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.

Άρθρο 9ο
Υξφλνο εγγχεζεο
Ο ρξφλνο εγγχεζεο, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή,
κεηξνχκελνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο.
Άρθρο 10ο
Πνηληθέο ξήηξεο - έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ
Αλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ
πάγθσλ κπνξεί λα επηβιεζνχλ, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, νη θπξψζεηο θαη ην πξφζηηκν πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Άρθρο 11ο
Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο, εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά
ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Ο εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ησλ
απνδπηεξίσλ θαη ησλ πνξηψλ.
Άρθρο 12ο
Δπίιπζε δηαθνξψλ
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
πξνκήζεηαο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
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ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 63/2019

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Προμήθεια πάγκων (παγκάκια)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 17.080,00 €
ΠΗΣΩΖ
: 19.983,60 €.
Κ.Α. 35.7135.0001

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα πάγθσλ (παγθάθηα), γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ.
Α/Α
1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΔΗΓΟΤ
ΣΡΑΠΔΕΗ (CPV 39120000-9)

ΠΟΟΣΖΣΑ
(ΣΔΜ)
10

2

ΠΑΓΚΟ (CPV 39113300-0)

68

3

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΤΛΩΝ ΓΗΑ
ΠΑΓΚΑΚΗΑ ΓΗΑΣΑΔΩΝ
180 Υ15 Υ 4,5 cm – ΞΤΛΔΗΑ
(CPV 03419000-0)

33

ΑΘΡΟΗΜΑ
Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΟ

Ο
ΠΡΟΦΔΡΩΝ
ΜΤΣΗΛΖΝΖ....../....../2019

ΣΗΜΖ
€

ΓΑΠΑΝΖ
€

