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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ.
Στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την
προµήθεια ψυχράς ασφάλτου (προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στις εγκαταστάσεις της Π.Ε.
Λευκάδος ψυχρού ασφάλτοµιγµατος) µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) ανά κιλό προϊόντος,
προϋπολογισµού 3.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις συνηµµένες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Προς τούτο, καλούµε τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν την έγγραφη και σφραγισµένη
οικονοµική προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικούΟικονοµικού Π.Ε. Λευκάδας, ∆ιοικητήριο, το αργότερο µέχρι την 19η Ιουλίου 2017, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 14:30.
Στην προσφερόµενη τιµή ανά κιλό συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, εκτός του
ΦΠΑ, καθώς και το κόστος µεταφοράς στις εγκαταστάσεις της Π.Ε. Λευκάδας.
Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς θα αναγράφονται:
1) Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του προσφέροντα
2) Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ».
3) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(………………………………….).
Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν:
•

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα της εταιρείας

•

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου του ∆ιαχειριστή αν η εταιρεία είναι Ε.Π.Ε ή Ο.Ε., του ∆ιευθύνοντα
Συµβούλου και των µελών του ∆.Σ. αν η εταιρεία είναι Α.Ε.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει, κατά την κατάθεσή του, να συνοδεύεται από αίτηση, η
οποία και θα λάβει αριθµό πρωτοκόλλου.
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Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Συνηµµένα:
1.Τεχνικές προδιαγραφές
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Αφορά την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στις εγκαταστάσεις της Π.Ε. Λευκάδος
ψυχρού ασφάλτοµιγµατος που θα χρησιµοποιηθεί για επούλωση οπών οδοστρώµατος
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρµοδιότητος µας µε το υφιστάµενο εργατοτεχνικό
προσωπικό.
Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτει το υπό προµήθεια είδος είναι οι εξής:
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
Το προς παράδοση ψυχρό ασφαλτόµιγµα (ασφαλτικό σκυρόδεµα σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος) πρέπει να είναι συσκευασµένο σε πλαστικούς σάκους των 25 ή 30 κιλών
τοποθετηµένους σε παλλέτες. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το προϊόν εντός δυο
εργάσιµων ηµερών από την λήψη (µε φαξ ή email) της παραγγελίας.
(Κατά την εκτέλεση της προµήθειας ο κύριος του έργου µπορεί να προβαίνει στην ζύγιση του
προϊόντος δειγµατοληπτικά χωρίς άνοιγµα της συσκευασίας, για την διαπίστωση λιπόβαρους ή
µη παράδοσης.)

ΟΥΣΙΩ∆Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Το συσκευασµένο προϊόν πρέπει να παραµένει εύπλαστο- ελαστικό για µεγάλο
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 18 µήνες στην κλειστή συσκευασία και αν αυτή
ανοιχτεί, το εναποµείναν στην συσκευασία προϊόν να µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί
για 60 ηµέρες ανεξαρτήτως εποχής .
Επίσης ή εφαρµογή του να είναι γρήγορη χωρίς ειδικό εξοπλισµό και η αποκατασταθείσα
φθορά του ασφαλτοτάπητα (λακκούβα, τοµή) να αποδίδεται άµεσα στην κυκλοφορία χωρίς το
υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόµενων τροχοφόρων. Κατά την εφαρµογή
του προϊόντος θα πρέπει να επιτυγχάνεται η βασική του ιδιότητα ,δηλαδή, της ευπλαστότητας
του προϊόντος αλλά και της µόνιµης αποκατάστασης των λάκκων και φθορών οδοστρωµάτων
που µπορεί να λάβει χώρα ανά πασά ώρα της ηµέρας και ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών
συνθηκών, εφ όσον τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται - απεικονίζονται στην
συσκευασία του προϊόντος ή στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας αυτού..
Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να προσδιορίζουν ότι το προϊόν θα είναι από
λεπτόκοκκο αδρανές,(µε βάση το πρότυποΑ8ΤΜ C 136 - 05 )και σε άνοιγµα κόσκινου
4.75mm θα πρέπει να διέρχεται τουλάχιστον το 55% των αδρανών και ότι το ποσοστό
ασφάλτου τουλάχιστον 5,0% κατά βάρος αδρανών θα έχει ως συνέπεια, η συνδετικότητα του
όλου σκυροδέµατος να είναι ικανοποιητική. Κανένα από τα συστατικά του προϊόντος
(άσφαλτος ,αδρανή ,πλαστικοποιητές ή, αποστάγµατα ελαίου ή µεθυλεστέρες, ή άλλοι
διαλύτες) δεν πρέπει να ταξινοµείται ως επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία σύµφωνα µε την
νοµοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων.
Για την συσκευασία του προϊόντος χρησιµοποιούνται υλικά συσκευασίας όπως σάκοι πλαστικοί
από HDPE , δοχεία πλαστικά από ΡΡ καθώς και φιλµ περιτύλιξης παλετών αλλά και Ξύλο
(παλέτες) τα οποία µετά την χρήση του προϊόντος καθίστανται απόβλητα και ρυπαίνουν το
περιβάλλον.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Για την πιστοποίηση των υλικών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω:
Α) Υπεύθυνη δήλωση (µε γνήσιο υπογραφής) του παραγωγού του προϊόντος, όπου θα
δηλώνονται (ενδεικτικά) οι δηµόσιοι οργανισµοί που έχουν προµηθευτεί ψυχρό ασψαλτοµιγµα
σε συσκευασία, εντός ενος έτους πριν από την κατάθεση της προσφοράς.
Β)Αποτελέσµατα εργαστηριακού ελέγχου από κρατικό εργαστήριο δηµοσίων έργων
διαπιστευµένο ιδιωτικό για τα προαναφερθέντα παραπάνω, εκδόσεως εντός ενός έτους πριν από
την ηµεροµηνία από την κατάθεση της προσφοράς.
Γ)Πιστοποιητικό από το γενικό χηµείο του κράτους (τµήµα επικινδύνων ουσιών) περί
ταξινόµησης ή µη, ως επικινδύνων των συστατικών (πρώτων υλών) του προϊόντος.
(Κανονισµός Ε. Κ αριθµ 1907/2006 σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EEC).
Α)Βεβαίωση (εκδοθείσα εντός ενός µηνός από την κατάθεση της προσφοράς) του εργοστασίου
παραγωγής του προϊόντος ότι είναι συµβεβληµένο µε το συλλογικό σύστηµα διαχείρισης
συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α Α.Ε).(Ν.2931/2001ανακύκλωση υλικών συσκευασίας µετά την χρήση
τους)
Ε)Πιστοποιητικό συµµετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστηµα διαχείρισης
ποιότητας κατά ISO 9001 :2008
Ζ)Πληροφοριακό δελτίο ασφαλείας πρώτης ύλης.(Κανονισµός Ε.Κ αριθµ1907/2006 σύµφωνα
µε την οδηγία 91/155/EEC).

Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήµατος κατά την εφαρµογή του προϊόντος σύµφωνα
µε την παραπάνω περιγραφή, αυτό θα ελεγχθεί σε κρατικό εργαστήριο µε έξοδα του
προµηθευτή. Σε περίπτωση ελαττωµατικού προϊόντος (ποιοτικά ή ποσότητα µε βάση
τα προαναφερθέντα στην παρούσα) η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται
άµεσα από τον ανάδοχο µε δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου,
ο οποίος , διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε όλες
τις νοµικές συνέπειες αυτής της πράξεως.

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.419,35 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι
συνολικά 3.000,00 €, και θα καταλογιστεί σε βάρος της πίστωσης µε Κ.Α 978102017001001
ΠΕΡΙΦ.ΕΝ. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.

Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-82016).
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H Συντάξασα

Ο Προϊστάµενος
Συγκ. Έργων

Εθεωρήθη
Ο ∆/ντης Τεχν.

Έργων

Αλεξία Κότσαλη

Πολ/κός Μηχ/κος ΤΕ

Παναγιώτης Κοµποτιάτης

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ

Ευάγγελος Μοσχονάς

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ/Α΄β

