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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 15.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ.
Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
2.Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
4.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016( ΦΕΚ 147/2016 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
5.Τις διατάξεις του Π.Δ.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 276433/ 10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, «Έγκριση της 18117/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων,
με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.» (ΦΕΚ 4083/ τ.Β’/ 23-11-2017).
7.Το υπ΄αριθμ.13610/2067/15-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λευκάδας
σχετικά με ¨Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου συνολικής δαπάνης 15.000,00€¨.
8. Την αριθμ.πρωτ.οικ.17851/2664/28-02-2019,ΑΔΑ:ΨΞ4Τ7ΛΕ-9ΞΜ , Απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
9.Την ανάγκη προμήθειας ψυχράς ασφάλτου για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Λευκάδας.

ΑΔΑ: 6ΙΤΠ7ΛΕ-ΑΧ5

19PROC004565070 2019-03-05

Προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση 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 15.000,00 € 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 Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, Διοικητήριο, το αργότερο μέχρι την 11η Μαρτίου 2019, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ.

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12096,77 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά
15.000,00 €, και θα καταλογιστεί σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α 978102019001001 ΠΕΡΙΦ.ΕΝ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ .

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-82016).
Στην προσφερόμενη τιμή ανά κιλό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 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. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ».
3) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο μειοδότης θα πρέπει να καταθέσει:


Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας



Ασφαλιστική Ενημερότητα της εταιρείας



Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του Διαχειριστή αν η εταιρεία είναι Ε.Π.Ε ή Ο.Ε., του Διευθύνοντα
Συμβούλου και των μελών του Δ.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.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Συνημμένα:
1.Τεχνικές προδιαγραφές
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕ Λευκάδας

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Για την στοιχειώδη συντήρηση των επαρχιακών οδών ,με αυτεπιστασία, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια
ψυχρού ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων με αυτεπιστασία της αρμόδιας
υπηρεσίας.
Η προμήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 15.000 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019.
Η Περιφέρεια θα υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τον προμηθευτή με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για
Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα, για το οποίο οι 20 τόνοι θα είναι σε μορφή χύδην, και το υπόλοιπο συσκευασμένο
σε πλαστικούς σάκους 25 κιλών.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ,με ΦΠΑ 24%
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α.ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα (ασφαλτικό σκυρόδεμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) πρέπει είναι
συσκευασμένο σε πλαστικούς σάκους των 25 κιλών.
Θα ληφθεί υπ οψιν η τιμή ανά κιλό προϊόντος συσκευασμένου ως άνω.
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, 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 αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων.
Το προϊόν πρέπει να παραμένει εύπλαστο για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 18μηνες )στην
συσκευασία του , αλλά και εκτός συσκευασίας για 20 ημέρες ανεξαρτήτως εποχής από την ημερομηνία
παράδοσης .
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 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 πρότυποASTMC 136 – 05 και σε άνοιγμα κόσκινου 4.75mm θα πρέπει να διέρχεται τουλάχιστον
το 60% των αδρανών), η άσφαλτος που θα χρησιμοποιηθεί να είναι 50-70 για να επέρχεται σχετικά γρήγορα η
σκλήρυνση του ασφαλτοσκυροδεματος μετά την εφαρμογή του (προσδιορισμός βαθμού διείσδυσης
ασφάλτου από 50 εως69 mm) ,και τέλος ότι το ποσοστό ασφάλτου τουλάχιστον 5 % 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 επιβαρύνουν το περιβάλλον.
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Β. ΣΕ ΧΥΔΗΝ ΜΟΡΦΗ
Το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε χύδην μορφή (άνευ συσκευασίας) επί φορτηγού ανατρεπόμενου
τεσσάρων αξόνων (για λόγους ευελιξίας κατά την εκφόρτωση) , σε χώρο που θα υποδείξει ο φορέας του
έργου.
Το προϊόν σε χύδην μορφή πρέπει να παραμένει εύπλαστο-ελαστικό για τουλάχιστον 90 ημέρες από την
παράδοση του.
Το προς παράδοση φορτίο 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 0,7%(εκτός το βάρος του
οδηγού) το φορτίο θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.
Η παράδοση του υλικού (συσκευασμένου & χύδην), δύναται να γίνεται τμηματικά, κατόπιν έγγραφης
παραγγελίας (email ή φαξ) της υπηρεσίας.
Για τους παραπάνω λόγους οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό , υποχρεούνται επί ποινή ακυρότητας και
απαράδεκτου της συμμετοχής τους να καταθέσουν τα προαπαιτούμενα τού οικονομικού φορέα
παραγωγής του προϊόντος ητοι:
1)Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων ή διαπιστευμένο ιδιωτικό
για τα προαναφερθέντα παραπάνω, (Π.Δ 118/2007αρθρ 3 παρ 2 κανονισμός προμηθειών Δημοσίου).
2)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 ).
3)Βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής τον διαγωνισμό ότι είναι συμβεβλημένο με το συλλογικό σύστημα
διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α Α.Ε),και βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ στο εθνικό μητρώο
παραγωγών( ΕΟΑΝ).
4)Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά
ISO 9001 :2015
(Π.Δ 118/2007 αρθρ 9)για την εξασφάλιση ποιότητας των προς προμήθεια αγαθών ).
5)Πληροφοριακό δελτίο ασφαλείας πρώτης ύλης. (Κανονισμός Ε.Κ αριθμ1907/2006 σύμφωνα με την οδηγία
91/155/ΕΕC).
6) Η τεχνική και επαγγελματική επάρκεια του προσφέροντος προκύπτει από την περαίωση δυο αντίστοιχων
έργων με την προκηρυγμένη προμήθεια (σε Δημόσιο οργανισμό) επιτυχώς. Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο
που αφορά όμοιο αντικείμενο με την μορφή που ζητείται με το δημοπρατούμενο, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού και ποσότητας. Υποβάλλονται τέσσερις (4) βεβαιώσεις (2 για το χύδην και 2 για το
συσκευασμένο προϊόν) που έχουν συνταθεί και αρμοδίως υπογραφεί.

Λευκάδα 15-02-2018
Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος
Συγκ. Έργων

Εθεωρήθη
Ο Δ/ντής Τεχν. Έργων

Στέφανος Κακλαμάνης
Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ.

