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ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

 
 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), έχοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ. αρ. 73/2015απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ. 
2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ. 

 

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ψυχρού  ασφαλτομίγματος 100 τόνων για το 
έτος 2016. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 20.000€ πλέον ΦΠΑ. CPV 44113620-7 

 

Διεξαγωγή διαγωνισμού 

1. Τρόπος διαγωνισμού είναι ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με συγκέντρωση οικονομικών 
προσφορών. 

2. Οι οικονομικές προσφορές θα είναι σφραγισμένες σε κλειστό φάκελο, και θα κατατεθούν (ή θα 
αποσταλούν συστημένες) στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, Λ. Ειρήνης 28, 48100, Πρέβεζα. Ο 

φάκελος θα αναγράφει απαραίτητα «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ». 

3. Οι οικονομικές προσφορές θα είναι υπογεγραμμένες και θα φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης.   

4. Καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής οικονομικών προσφορών και επιπλέον δικαιολογητικών ορίζεται 

η 26/1/2016 και ώρα 10 .00 π.μ. και επαναληπτικός την 2/2/2016 την ίδια ώρα. Στην  επιτροπή διεξαγωγής 
του διαγωνισμού . 

5. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες, 7.30π.μ – 15.00μμ, στο τηλέφωνο 2682024629,  

Οικονομικές προσφορές 

1. Η τιμή που θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά θα αφορά κόστος ανά κιλό προϊόντος και θα 

εκφράζεται στη μονάδα του Ευρώ (€) με δυο το πολύ δεκαδικά ψηφία. 

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι μια τον αριθμό, δε θα συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ, θα ισχύει καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους 2016, για το οποίο ισχύει η ανάθεση της προμήθειας, και δε θα υπόκειται σε 
οποιουδήποτε είδους αναθεώρηση. 

3. Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για 2 μήνες τουλάχιστο. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές – Απαραίτητα δικαιολογητικά – Όροι προμήθειας 

1. Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα (ασφαλτικό σκυρόδεμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) πρέπει να παραδίδεται 
σε χύδην μορφή (άνευ συσκευασίας) επί φορτηγού ανατρεπόμενου, σε χώρο που θα υποδείξει ο φορέας του 

έργου. Η προμήθεια θα είναι τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το 
προϊόν εντός δυο εργάσιμων ημερών από την λήψη( με φαξ ή email) της σχετικής παραγγελίας. Το προς 

παράδοση φορτίο (2 εως 15 τόνοι) θα ζυγίζεται (σε ζυγαριά επιλογής του κυρίου του έργου παρουσία της 

επιτροπής παραλαβής και θα ελέγχεται η συμβατότητα του δελτίου αποστολής που συνοδεύει το φορτίο με 
το αποτέλεσμα της εκάστοτε ζύγισης. Σε περίπτωση λιπόβαρους ποσότητας άνω του 0,5% το φορτίο θα 

επιστρέφεται στον προμηθευτή. 

2. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα , και να μην χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη 

συγκολλητική ουσία. Η 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 
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αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων. Εν γένει συνιστάται η προσοχή στους 

προμηθευτές που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό κατά την εφαρμογή του προϊόντος να επιτυγχάνεται η 

βασική του ιδιότητα ,δηλαδή, της ευπλαστότητας του προϊόντος αλλά και της μόνιμης αποκατάστασης των 
λακών 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 στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
αυτού. Το προϊόν πρέπει να παραμένει εύπλαστο για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 90 ημέρες 

ανεξαρτήτως εποχής). 

3. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να προσδιορίζουν ότι το προϊόν θα είναι από λεπτόκοκκο 
αδρανές, (με βάση το πρότυπο ASTM C 136 – 05 και σε άνοιγμα κόσκινου 4.75mm θα πρέπει να διέρχεται 

τουλάχιστον το 60% των αδρανών), και, τέλος, 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. 

4. Για τους παραπάνω λόγους οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, αν δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί, 
υποχρεούνται επί ποινή ακυρότητας και απαράδεκτου της συμμετοχής να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα 

του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος: 

 Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων για τα 
προαναφερθέντα παραπάνω, εκδόσεως εντός ενός έτους πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
παρόντος διαγωνισμού (Π.Δ 118/2007αρθρ 3 παρ 2 κανονισμός προμηθειών Δημοσίου). 

 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/ΕΕC). 

 Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας κατά ISO 9001:2008 (Π.Δ 118/2007 αρθρ 9 παραπομπή σε ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
εξασφάλιση ποιότητας των προς προμήθεια αγαθών). 

 Πληροφοριακό δελτίο ασφαλείας πρώτης ύλης (Κανονισμός Ε.Κ αριθμ1907/2006 σύμφωνα με την 
οδηγία 91/155/ΕΕC). 

5. Ο κύριος του έργου, χωρίς ουδεμία γνωστοποίηση στον ανάδοχο κατά την διάρκεια εκτέλεση της 
προμήθειας, δύναται να διακριβώσει την γνησιότητα ή μη των παραπάνω εγγράφων. 

6. Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος, είτε στην εφαρμογή του προϊόντος, είτε πλημμέλειας των 
παραπάνω προαπαιτούμενων εγγράφων, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, το προϊόν θα ελεγχθεί σε 

κρατικό εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή, και 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. 

7. Η εξόφληση της εκάστοτε προμήθειας θα γίνεται επί πιστώσει. 

8. Η συμμετοχή στον σχετικό διαγωνισμό και μόνο αποτελεί ρητή αποδοχή των παραπάνω τεχνικών 

προδιαγραφών του προϊόντος και των όρων της διακήρυξης. 

 

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 

 

 

                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

 


