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Βύρωνας,12/05/2017
Αρ. Πρωτ.: 13037

ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για
τις παιδικές χαρές του Δήμου με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 4.998,44 € με
Φ.Π.Α..
Παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών την
σχετική
ενυπόγραφη προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις 18/05/2017
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό.
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του
Ν.4412/2016).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τίτλος : «Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας»
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός : 4.998,44 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια δαπέδων ασφαλείας που
αποτελούνται από πλάκες διαστάσεων 50Χ50 cm και πάχους 4cm και 5cm , καθώς και ειδικής
κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, για τοποθέτηση αυτών σε παιδικές χαρές του Δήμου
όπου διαπιστώθηκαν φθορές με στόχο την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου
Βύρωνα.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών (δαπέδων ασφαλείας και ειδικής
κόλλας), θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα όσα αναφέρονται αναλυτικά στο
Περιγραφικό Τιμολόγιο.
Τα δάπεδα ασφαλείας, θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και όλες
τις πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008,
ΕΝ1177:2008 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’
αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25
-7- 2014).
Σε περίπτωση που η προσφορά του μειοδότη είναι χαμηλότερη του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, μπορεί η σύμβαση να κατακυρωθεί για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό
στα εκατό μέχρι το ύψος του προϋπολογισμού και χωρίς να υπερβαίνει το 30% ( ΄Αρθρο 104,
Ν4412/16 ) .
Βύρωνας, 25/4/ 2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Τίτλος :«Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας »

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός : 4.998,44€ (με ΦΠΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A.T.
1

2

3

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δάπεδο ασφαλείας πάχους 40
mm, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της μελέτης.
Δάπεδο ασφαλείας πάχους 50
mm, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της μελέτης.
Κόλλα πολυουρεθάνης δύο
συστατικών, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της μελέτης

ΜΟΝ.
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ
MΕΤΡ. ΜΟΝΑΔΟΣ
m2

23,70 €

70,00

1.659,00
€

m2

28,20 €

65,00

1.833,00
€

kg

4,90 €

110,00 539,00 €
Άθροισμα

4.031,00
€

Φ.Π.Α.
967,44 €
24%
4.998,44
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
€

Βύρωνας , 25/4/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Τίτλος : «Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας»
Προϋπολογισμός : 4.998,44 € (με ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι η περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών και ο
καθορισμός των τιμών μονάδος τους.
Α.Τ. 1 Δάπεδο ασφαλείας πάχους 40 mm
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και
πολυουρεθάνης διαφόρων χρωμάτων. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών
διαστάσεων 500x500mm και πάχους 40mm.
Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά ΕΝ 1177:2008,
τουλάχιστον ίσο με 1300mm (±100mm).. Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο
εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο
υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι
ελαφρώς στρογγυλεμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές απορροής ομβρίων υδάτων.
Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να
επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.
Η τοποθέτηση και η εφαρμογή των πλακών δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται με ειδικούς πύρους,
που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω σε υπόβαση σκυροδέματος με
χρήση ειδικής κόλλα πολυουρεθάνης . Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του
πιστοποίηση εργοστασιακής παραγωγής του κατασκευαστή του προϊόντος κατά ISO 9001 και
ISO 14001 καθώς και εγγύηση για την εξασφάλιση των προδιαγραφών του ύψους πτώσης
κατά ΕΝ 1177:2008.
Για την προμήθεια πλακιδίων δαπέδου ασφαλείας διαστάσεων 500x500mm και πάχους
40mm, όπως περιγράφονται παραπάνω.
Τιμή ανά m2: Είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (23,70€)
Α.Τ. 2 Δάπεδο ασφαλείας πάχους 50 mm
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και
πολυουρεθάνης διαφόρων χρωμάτων. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών
διαστάσεων 500x500mm και πάχους 50mm.
Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά ΕΝ 1177:2008,
τουλάχιστον ίσο με 1700mm (±100mm).. Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο
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εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο
υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι
ελαφρώς στρογγυλεμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές απορροής ομβρίων υδάτων.
Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να
επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.
Η τοποθέτηση και η εφαρμογή των πλακών δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται με ειδικούς πύρους,
που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω σε υπόβαση σκυροδέματος με
χρήση ειδικής κόλλα πολυουρεθάνης . Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του
πιστοποίηση εργοστασιακής παραγωγής του κατασκευαστή του προϊόντος κατά ISO 9001 και
ISO 14001 καθώς και εγγύηση για την εξασφάλιση των προδιαγραφών του ύψους πτώσης
κατά ΕΝ 1177:2008.
Για την προμήθεια πλακιδίων δαπέδου ασφαλείας διαστάσεων 500x500mm και πάχους
50mm, όπως περιγράφονται παραπάνω.
Τιμή ανά m2: Είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (28,20€)
Α.Τ. 3 Κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών
Το προϊόν αποτελείται από ειδική σύνθεση πολυουρεθάνης δύο συστατικών, κατάλληλη για την
τοποθέτηση των πλακιδίων δαπέδου ασφαλείας πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα,
εξασφαλίζοντας ισχυρή και αδιάβροχη εφαρμογή.
Για την προμήθεια ειδικής κόλλας πλακιδίων δαπέδων ασφαλείας, όπως περιγράφεται
παραπάνω.
Τιμή ανά kgr: Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά (4,90€)

Βύρωνας, 25/4/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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