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Λαγκαδάς, 01 Νοεμβρίου 2016
Αριθ.Πρωτ.: 34929

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ IOANNIS FOTIADIS

Προς:

Τμήμα Προμηθειών Δήμου Λαγκαδά

Κοιν. :

κ. Γ.Γ. Δ. Λαγκαδά
Γραφείο Δημάρχου
Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας : «Εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών ελέγχου και συναφών αναλωσίμων για τα συνεργείο συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
του Δήμου Λαγκαδά» [Αρ. μελ.: 10/2016, κωδ: CPV 44511000-5 (Εργαλεία χειρός), CPV
44514000-6 (Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων) και CPV 42652000-1 (Ηλεκτρομηχανικά
εργαλεία χειρός)]
Σχετικά :
α. Ο Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
β. Το υπ’ αριθμ. 16 άρθρο παρ. 31 – 35 του εγκεκριμένου ΟΕΥ «Αρμοδιότητες τμήματος
υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών) (ΦΕΚ2925/1-11-2012)
γ. Το υπ’ αριθμ. 209 άρθρο παρ. 4 του Ν3463/06 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες»
(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και δεδομένων των αναγκών προμήθειας των υλικών
του θέμα-τος στα πλαίσια των διαρκών αναγκών και των πρόσθετων αναγκών για τον στολισμό των Χριστου-γέννων, η Υπηρεσία μας προέβη στην σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του θέματος, τις οποίες σας αποστέλλουμε θεωρημένες, με τους κωδικούς CPV, ώστε
να προβείτε:





στον έλεγχο νομιμότητας της δαπάνης (αποφυγή κατάτμησης κτλ),
στην ολοκλήρωση ή συμπλήρωση της μελέτης με όλα τα απαιτούμενα τεύχη (Προκήρυξη, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.τ.λ.),
στην έγκριση αυτής, τη διάθεση πίστωσης, τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και των
όρων της Διακήρυξης κλπ., και
στην υλοποίηση της, λόγω αρμοδιότητας σας όπως ορίζεται στο (α) σχετικό.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Συνημμένα : Η 10/2016 μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές)

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ

ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.685,34 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τεχνική έκθεση
Τεχνικές προδιαγραφές
Συγγραφή υποχρεώσεων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
Υπόδειγμα Προσφοράς
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή προϋπολογισμού 4.685,34 € μαζί με τον ΦΠΑ 24%, αφορά
την προμήθεια εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών ελέγχου και συναφών αναλωσίμων για τα
συνεργεία συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά.
Η παρούσα συντάσσεται λαμβανομένου υπόψη:



των τρεχουσών αναγκών (καθώς τα αναλώσιμα εξαντλούνται, πολλά εργαλεία καταστρέφονται λόγω της καθημερινής τους χρήσης ενώ υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε εργαλεία και συσκευές ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων)
και του σχεδιασμού διαμόρφωσης δύο συνεργείων συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ένα για τη συντήρηση ΦΟΠ και ένα για τη συντήρηση εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων) ενόψει της ενίσχυσης του τμήματος με συμβασιούχους εργαζομένους.

Οι κωδικοί αριθμοί προμηθειών είναι οι:




CPV 44511000-5 (Εργαλεία χειρός),
CPV 44514000-6 (Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων) και
CPV 42652000-1 (Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός).

Τα υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα πρέπει να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς καθώς και τους αντίστοιχους
ισχύοντες κανονισμούς, του εργοδότη δικαιουμένου στην απόρριψη οποιασδήποτε ελαττωματικής ποσότητας. Έλεγχοι και δοκιμασίες διενεργούνται κατά την κρίση του εργοδότη, οι δε
σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει όλα τα υλικά στο Δήμο Λαγκαδά και να τα παραδώσει
στην αποθήκη του Δήμου έτοιμα προς χρήση εντός 15 εργασίμων ημερών από την ανάθεση.
Οι προδιαγραφές των υλικών θα είναι σύμφωνες με την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας
Μελέτης.
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει πέντε ομάδες υλικών:
-

ΟΜΑΔΑ Α «Εξοπλισμός»
ΟΜΑΔΑ Β «Συσκευές ελέγχου»
ΟΜΑΔΑ Γ «Εργαλεία χειρός»
ΟΜΑΔΑ Δ «Αναλώσιμα»
ΟΜΑΔΑ Ε «Εργαλεία χειρός ηλεκτρικά»
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα, υπό την προϋπόθεση ότι
3

στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας και η συνολική
προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους.
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Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραγγελία και παραλαβή ολόκληρων
των ποσοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα, κατά την κρίση του, χωρίς καμία
ειδοποίηση και χωρίς υποχρέωση αντικατάστασής τους, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας
μεταβληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο αφαιρώντας το αναλογούν ποσό, καθώς και χωρίς
καμία αύξηση της προσφερόμενης τιμής των προϊόντων.
Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών κάθε
ομάδας.
Τα υλικά θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στην κεντρική
αποθήκη του Δήμου, συσκευασμένα όπου είναι εφικτό σε ευρωπαλέτες βαρέως τύπου με
δύο ανοίγματα διαστάσεων 0,80x1,20m.
Η δαπάνη συσκευασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών, βαρύνει εξ’ολοκλήρου
τον Ανάδοχο.

ΛΑΓΚΑΔΑΣ, 31/10/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε.
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών ελέγχου και συναφών αναλωσίμων για τα συνεργεία συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.685,34 € μαζί με τον ΦΠΑ 24%.
Άρθρο 2
Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει βάση των κατωτέρω διατάξεων:
 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.


Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων



N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147
Α78-8-16).



Ν. 4320/2015 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» (ΦΕΚ29Α/19- 3-2015).

Άρθρο 3
Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα καθώς επίσης θα είναι σύμφωνα με
τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ., ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών
Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE, Αυστριακό OVE, κ.λ.π.).
2. Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης .
3. Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση
όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του
ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά,
στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.
5

4. Τέλος για ότι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή.
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5. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην
αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον
αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική
επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Εννοείται ότι τα υλικά θα είναι καινούρια και
αμεταχείριστα.
6. Τα ηλεκτρικά προϊόντα θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝΕC, όπου η πιστοποίηση αυτή
έχει εφαρμογή.
7. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος
παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α΄ διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα
και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.
Άρθρο 4
Υποβολή προσφορών
1. Τα προσφερόμενα υλικά των υποψηφίων, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που
αναγράφονται τόσο στις γενικές όσο και στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές. Το ελάχιστο των προδιαγραφών θεωρείται υποχρεωτικό για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Όπου αναφέρεται η λέξη "επιθυμητά" ή "κατά προτίμηση" ή αντίστοιχη φρασεολογία, τότε
η προδιαγραφή αυτή είναι μεν επιθυμητή δεν αποτελεί όμως λόγο αποκλεισμού του προσφερόμενου είδους εφόσον αυτό διαφοροποιείται στο επιθυμητό χαρακτηριστικό.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά
για μία ή περισσότερες ομάδες με την προϋπόθεση, επί ποινή αποκλεισμού, ότι η προσφορά του θα καλύπτει όλα τα είδη και ολόκληρη την ποσότητα εκάστου είδους που ζητείται για κάθε ομάδα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αποκλεισμού ενός ή περισσοτέρων
υλικών μίας ομάδας στην προσφορά υποψηφίου, τότε αυτομάτως αποκλείεται και όλη
προσφερόμενη ομάδα για τον συγκεκριμένο υποψήφιο.
3. Αναφορικά με την κάλυψη των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών, ο κάθε υποψήφιος θα
καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτική υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την κάλυψη ή μη των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών, σημείο προς σημείο για όλα τα σημεία
με αρίθμηση από 1 έως και 7 του άρθρου 3 της παρούσης.
4. Αναφορικά με την κάλυψη των Αναλυτικών Τεχνικών Προδιαγραφών, ο κάθε υποψήφιος
για κάθε υλικό θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει τα ζητούμενα έγγραφα
από τον πίνακα (στήλη ‘Τρόπος Απόδειξης’) τα οποία να πιστοποιούν τα ζητούμενα της
στήλης ‘Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές’. Διευκρινίζεται ότι:
α. Σε περίπτωση αναφοράς στις προδιαγραφές σειράς προτύπων, αρκεί το προσφερόμενο είδος να συμφωνεί με ένα ή περισσότερα από αυτά (με την προϋπόθεση
τα ζητούμενα πρότυπα να αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο).
β. Καθένα από τα ζητούμενα έγγραφα θα πρέπει να αναγράφουν στο εξώφυλλο ή
επί του εγγράφου (με στυλό διαρκείας) τον αύξοντα αριθμό του είδους που αφορούν.
γ. Σε περίπτωση που πρόκειται για prospect ή ανάλογο συγκεντρωτικό έγγραφο
(π.χ. κατάλογος), στο εξώφυλλο θα πρέπει να αναγράφεται πέραν του α/α (ιδέ
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παραπάνω), η σελίδα του καταλόγου/prospect όπου βρίσκονται τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Στην συγκεκριμένη σελίδα θα υπάρχει επισήμανση (με στυλό ή υπογραμμιστή) του προσφερόμενου είδους, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση.
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δ. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω ή μη ευκρινούς σήμανσης των ζητούμενων, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε αποκλεισμό του υποψηφίου αναδόχου από την προμήθεια του συγκεκριμένου υλικού και κατ’επέκταση της σχετικής
ομάδας υλικών.
ε. Δεκτά γίνονται έγγραφα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
στ. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες επί ποινή αποκλεισμού.
Δεκτά γίνονται είδη με καλύτερες προδιαγραφές. Σε περίπτωση αποκλίσεων των
προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών προς το χειρότερο, αυτές θα πρέπει
να δηλώνονται από τον υποψήφιο με σαφήνεια (α/α προϊόντος και χαρακτηριστικό
στο οποίο υπάρχει απόκλιση προς το χειρότερο).
Συντομογραφίες:
ΥΠΚ: Υπεύθυνη Δήλωση Κατασκευαστή,
ΥΠΠ: Υπεύθυνη δήλωση Προμηθευτή,
ΠΡΣ: Επίσημο Προσπέκτ ή κατάλογος ή εγχειρίδιο προϊόντος,
ΠΙΣ: Πιστοποιητικό αρμόδιου διαπιστευμένου εργαστηρίου,
ΔΓΜ: Προσκόμιση δείγματος (κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού).
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Άρθρο 5
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΡΣ ή ΥΠΠ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΥΠΠ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΥΠΠ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

TEM

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΚ

ΤΕΜ

ΟΜΑΔΑ A. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕ
~12 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

2

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ 3.5m, 10
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

3

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ 2m, 6
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΤΕΤΡΑΠΟΔΗ

4

Εργαλειοθήκη Βαλίτσα Πλαστική

5

Κοντάρι πτυσσόμενο αλλαγής λαμπτήρων

6

Χούφτα αλλαγής λαμπτήρων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ,
ΥΨΟΥΣ:ΚΛΕΙΣΤΉ <=3.5m, ANOIKTH >=5,4m
Αντοχή βάρους: >=120kg
Aπό καθαρή ξυλεία, χωρίς ρόζους, με τακούνια στα πόδια και ενισχυμένους μεντεσέδες
Αντοχή βάρους >=120kg
Aπό καθαρή ξυλεία, χωρίς ρόζους, με τακούνια στα πόδια και ενισχυμένους μεντεσέδες
Αντοχή βάρους >=120kg
Βάθος: 270-300mm
Πλάτος: 450-500mm
Ύψος: 1500-1700mm
Τύπος: Βαλίτσα, Υλικό: Πλαστικό
Αλουμινίου, κατάλληλο για αλλαγή λαμπτήρων, τηλεσκοπικό, σπαστό
σε 2 ή 3 τμήματα, με χούφτα και δίχαλο αντικατάστασης λαμπτήρων
Χούφτα για κοντάρι ηλεκτρολόγου, κατάλληλη για αλλαγή οιοδήποτε
λαμπτήρα σε φωτιστικό σώμα ιστού (πυράκτωσης, οικονομία, υδραργύρου). Μεγάλης αντοχής σε καταπονήσεις.

ΟΜΑΔΑ Β. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7

Δοκιμαστικό τάσης LED AC 12-1000/ DC
12-1000V

Με οπτική ένδειξη ωμικής αντίστασης , ένδειξη τάσης μέσω LED και
ένδειξη φοράς πεδίου.
Εύρος μέτρησης τάσης AC 12-1000/ DC 12-1000V. Δυνατότητα παροχής ρεύματος με και χωρίς μπαταρία
2-πόλων

8

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8

Αμπεροτσιμπίδα Ψηφιακή 0,1-400A CAT
III

9

Πολύμετρο Ψηφιακό 600V CAT III

10

Γεννήτρια ακουστικού σήματος (tester)
σε τσαντάκι

11

Kιτ μέτρησης γείωσης

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άνοιγμα πένσας: 30mm
Για εναλλασσόμενο ρεύμα με ψηφιακή ένδειξη
Χειροκίνητη επιλογή εύρους μέτρησης
Με μέτρηση αντίστασης
Εύρος μέτρησης ρεύματος: AC 0,1-400A
Κατηγορία κυκλώματος μέτρησης: CAT III
Με μέτρηση τάσης AC και DC
Με ψηφιακή ένδειξη και χειροκίνητη επιλογή εύρους μέτρησης
Κατηγορία κυκλώματος μέτρησης: CAT III
Μέγ. εύρος μετρήσεων 0,1Ohm - 40MΟhm
Μέγ. εύρος μέτρησης τάσης, AC 0,1V-600V, DC 0,1V-600V
Με ρυθμιζόμενη ένταση ήχου
Ανίχνευση αγωγών
Ανίχνευση ζευγών τηλεφωνικών καλωδίων
Έλεγχος διακοπής αγωγών
Έλεγχος διακοπής κυκλωμάτων
Tester πολικότητας τηλεφωνικών καλωδίων
Θα περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό για μέτρηση γείωσης σε 3 εύρη
από 20 έως 2000Ohm
Βασικά Χαρακτηριστικά
- Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη
- Αυτόματη ρύθμιση μηδενός
- Μέτρηση τάσης AC/DC, αντίστασης, χωρητικότητας
- Auto Power off, Overrange και ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΚ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΚ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΚ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΚ

ΤΕΜ

Στην συσκευασία θα περιλαμβάνονται:
- Καλώδια δοκιμών
- 2 βοηθητικές μπάρες γης
- Θήκη μεταφοράς
- Προστατευτική θήκη

9

Α/Α

12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

NETWORK CABLE TESTER

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

Για έλεγχο καλωδιών UTP, USB, BNC κατά τα πρότυπα EIA/TIA
568A/568B, AT&T 258A, ISDN, 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-TX,
Token Ring
Διαγνωστικός έλεγχος για βύσματα RJ45, USB, RJ11, RJ12, BNC, RCA.
Ενδείξεις: ξεχωριστό led για καθένα από τα 8 καλώδια (όχι ανα ζεύγη)
Με θήκη μεταφοράς.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΚ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

TEM

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

TEM

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

TEM

ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
13

Συρματόβουρτσα καμπάνα 65mm

14

Συρματοβουρτσα χειρός 240mm

15

Φλόγιστρο Τυπου Αμερικής με περιστρεφόμενο στόμιο

16

ΠΕΝΣΑ 160-180mm, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ,
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ >=1000V

17

Μυτοτσίμπιδο Ευθύ 160mm

18

Πλαγιοκόφτης 160mm

Για γυάλισμα, καθάρισμα – μετάλλου και πέτρας και για προετοιμασία της επιφάνειας για ηλεκτροκόληση
Άξονας Ø 6 mm
Με ξύλινη ή πλαστική λαβή
Για κίτρινες φιάλες
Περιστρεφόμενο στόμιο κατά 360ο
Κατάλληλο για χρήση με mapp-gass ή προπάνιο.
Ρυθμιζόμενης έντασης φλόγα
Υλικό κατασκευής: μπρούτζος / ατσάλι.
Θέση λειτουργίας: οποιαδήποτε (ακόμα και ανάποδα)
Πένσα επιχρωμιωμένη με λαβές μονωμένες και ελεγμένες κατά VDE.
Επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για πολλές χρήσεις.
Με κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα.
Με κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων.
Σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 60 HRC.
Με λαβή δύο συστατικών.
Ελεγμένο κατά VDE και με προστασία κρούσης
Μήκος: ~160mm
Με μόνωση 1000V
Μήκος: ~160mm
Mε μόνωση 1000V

10

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

19

Μαχαίρι καλωδίου 8-28mm

20

Πρέσα ακροδεκτών 6-50mm²

21

Πρέσα ακροδεκτών 0,75-16mm²

22

Σφυρί Βαριοπούλα 1000g

23

Πριόνι χειρός 150mm

24

Σμίλη 200mmX24mm Επίπεδο

25

Κατσαβίδι ίσιο 65mm

26

Κατσαβίδι δοκιμαστικό τάσης 120-250V

27

Συλλογή κλειδιά Allen 1,5-2-2,5-3-4-5-68-10mm Κλειδοθήκη

28

Συλλογή κατσαβιδιών

29

Πίπα 8-10mm

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Απογυμνωτής για καλώδια διατομής 8-28mm με αντιολισθητή λαβή
και λεπίδα γάντζο στο πρόσθιο μέρος.
Για διατομές 6-50mm².
Κατάλληλη για χιτώνια άκρου καλωδίου
Μηχανική λειτουργία
Με εξάγωνο σχήμα συμπίεσης
Για διατομές 0,75-16mm²
Κατάλληλη για χιτώνια άκρου καλωδίου
Μηχανική λειτουργία και αυτόματη επιστροφή
Με τραπεζοειδές σχήμα συμπίεσης
Υλικό λαβής: Ξύλο ή πλαστικό
Μήκος πριονόλαμας: 150mm
Με προσαρμοζόμενη λεπίδα πριονιού
Με προστασία χεριών
Μήκος: 200mm
Πλάτος: 24mm
Επίπεδο σχήμα λεπίδας
Ευθύ, με μήκος στελέχους 65mm και πάχος λάμας 3,00mm.
Επιθυμητά με μόνωση 1000V
Mε ένδειξη τάσης Neon ή πυράκτωσης.
Εύρος μέτρησης τάσης: 120-250V
Χωρίς μπαταρία.
Δοκιμή 1-πόλου
Συλλογή εννέα κλειδιών, τύπου μπρελόκ.
3 ίσια καταβίδια σε διάφορα μεγέθη + 2 σταυροκατσάβιδα PH σε διαφορετικά μεγέθη.
Κατάλληλα για ηλεκτρολογικές εργασίες. Με μόνωση
Σωληνωτό κλειδί φτιαγμένο από κράμα χρωμίου-βαναδίου.
Με 2 εξάγωνες κεφαλές με διάμετρο 8mm και 10mm

ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

TEM

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΣΕΤ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

TEM
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30

Πίπα 12-13mm

31

Κατσαβίδι καρυδάκι σωληνωτό 8mm

32

Κατσαβίδι Καρυδάκι σωληνωτό 10mm

33

Κατσαβίδι Καρυδάκι σωληνωτό 13mm

34

Σετ γερμανικών κλειδιών 6-7 ως 20-22
(8τμχ)

35

Γερμανικό κλειδί 10άρι με μόνωση

36

Γερμανικό κλειδί 27x32

37

Μηχανικό Πιστόλι Σιλικόνης

38

Σιλικόνη διάφανη

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σωληνωτό κλειδί Cr-V 12-13mm με 2 εξάγωνες κεφαλές με διάμετρο
12mm και 13mm.
κατσαβίδι καρυδάκι με λάμα από χάλυβα ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου ολικά σκληρυμένη και εργονομική λαβή από τρία
συστατικά
Κατσαβίδι καρυδάκι με λάμα από χάλυβα ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου ολικά σκληρυμένη και εργονομική λαβή
Κατσαβίδι καρυδάκι με λάμα από χάλυβα ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου ολικά σκληρυμένη και εργονομική λαβή
Κατασκευασμένα από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου βαναδίου.
Το σετ θα περιλαμβάνει 8 γερμανικά κλειδιά με διαστάσεις: 6x7mm,
8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm,
20x22mm
Προδιαγραφή: DIN 3110 ή ISO 10102
Από κράμα χρωμίουοβαναδίου.
Με διπλή επίστρωση — διπλή χρωματιστή μόνωση
Προδιαγραφή: EN60900:2004
Υλικό: Χρώμιο Βανάδιο
Επιχρωμιωμένο
Προδιαγραφή: DIN 3110 ή ISO 10102
Κατάλληλο για όλα τα δοχεία 310ml (Ø 50 x 225 χιλιοστά) ή 280ml σιλικόνης και ακρυλικού.
Με αυτόματη λειτουργία προστασίας σταξίματος (θα εμποδίζει το
βούλωμα μετά την απελευθέρωση της σκανδάλης).
Αδιάβροχη, στεγανοποιητική και UV-ανθεκτική
Ουδέτερη, αντιμουχλική, με μόνιμη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα
στις ακτίνες UV.
Ανθεκτική στα χημικά.
Πρόσφυση χωρίς χρήση ασταριού.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

TEM

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΣΕΤ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

TEM

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

TEM
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39

Κλειδιά Torx Σετ 7 Τεμαχίων 1.5-6mm

40

Κλειδιά Torx Σετ 8 Τεμαχίων 9-40mm

41

Καστάνια Στρογγυλή 1/2'' Σετ 20 Τεμαχίων

42

ΜΥΣΤΡΙ 140mm ΜΕ ΜΥΤΗ

43

ΜΥΣΤΡΙ 254mm ΜΕ ΜΥΤΗ

44

ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 400mm

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σετ 7 Τεμαχίων από 1.5 έως 6mm.
Τύπος συσκευασίας ελβετικού σουγιά
Σετ 8 Τεμαχίων από 9 έως 40mm
Τύπος συσκευασίας ελβετικού σουγιά
Το σετ θα αποτελείται από:
- 1/2″ Καστάνια στρογγυλή μπάρα προέκτασης 125 mm
- Ρυθμιζόμενη μπάρα τύπου “Τ” 250 mm
- Άρθρωση για μπουζόκλειδα 16, 21 mm
- Καρυδάκια Χρωμίου 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24,
27 mm
- Βαλιτσάκι από άθραυστο θερμοπλαστικό ποιότητας
Η καστάνια θα φέρει άνετη λαβή, κομβίο απεμπλοκής και διακόπτη αντιστροφής
Με λεπίδα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και ειδικής επεξεργασίας.
Λαβή ανασηκωμένη για ευκολία χρήσης και άρρηκτα συνδεδεμένη με
το μεταλλικό μέρος.
Μήκος της λεπίδας: ~140mm.
Για Τούβλα.
Με λεπίδα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και ειδικής επεξεργασίας.
Λαβή ανασηκωμένη για ευκολία χρήσης και άρρηκτα συνδεδεμένη με
το μεταλλικό μέρος.
Μήκος της λεπίδας: ~254mm.
Προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας.
Με τουλάχιστο δύο φυασαλίδες αέρα σε διαφορετικές διευθύνσεις
(0-90 και επιθυμητά 45 μοίρες)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΣΕΤ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΣΕΤ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΣΕΤ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ
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45

ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 600mm

46

Αλφάδι Αλουμινίου 1200mm

47

Μετροταινία 5m x 19mm

48

Μετροταινία ανοιχτού κέλυφους 60m

49
50
51
52

Καρούλι καλωδίων Πλαστικό H05VV-F
3X1,5mm² 50m
Καρούλι καλωδίων Πλαστικό H05VV-F
3X2,5mm² 50m
Καρούλι καλωδίων Πλαστικό H05VV-F
3X1,5mm² 25m
Ράσπα Ξύλου Ημιστρογγυλή 200mm

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας.
Με τουλάχιστο δύο φυασαλίδες αέρα σε διαφορετικές διευθύνσεις
(0-90 και επιθυμητά 45 μοίρες)
Προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας.
Με τουλάχιστο δύο φυασαλίδες αέρα σε διαφορετικές διευθύνσεις
(0-90 και επιθυμητά 45 μοίρες)
Επιθυμητά με επικάλυψη λάμας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αντοχή σε γδαρσίματα.
Κεντραρισμένα νούμερα
Συμπαγής σχεδιασμός θήκης σε εργονομικό σχήμα από μαλακό υλικό.
Γάντζος με μηδενική θέση
Κουμπί μπλοκαρίσματος ταινίας
Φάρδος ταινίας 19 χιλ.
Κλιπ ζώνης
Κέλυφος ανθεκτικό σε κρούσεις και στις δυσμενείς συνθήκες χρήσης
Ενσωματωμένος δείκτης για να διευκολύνεται το ξεδίπλωμα της ταινίας
Λαβή δύο υλικών με εύκαμπτο ελαστομερές στο σημείο λαβής
Ταινία ενισχυμένη για μεγαλύτερη αντοχή, μειωμένος συντελεστής επιμήκυνσης, ανθεκτική σε διάβρωση, με προστασία από UV ακτινοβολία, μη αγώγιμη
Πλενόμενη
Διαβάθμιση: 1-2mm, Πλάτος σε mm : 12-13mm
Με 4 πρίζες σούκο
Βαθμός προστασίας (IP) >=IP20, Με θερμική προστασία
Με 4 πρίζες σούκο
Βαθμός προστασίας (IP) >=IP20, Με θερμική προστασία
Με 4 πρίζες σούκο
Βαθμός προστασίας (IP) >=IP20, Με θερμική προστασία
Με εργονομική εύχρηστη λαβή

ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

TEM

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ

ΣΥΣΚ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ

ΣΥΣΚ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ

ΣΥΣΚ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ

ΣΥΣΚ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ
ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ

ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ

ΣΥΣΚ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ
ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΠΙΣ

ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΠΙΣ

ΤΕΜ

ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
53

Καρφωτό στήριγμα με σπείρωμα 18mm
(Συσκ.100τεμ.)

54

Καρφωτό στήριγμα με σπείρωμα 25mm
(Συσκ.100τεμ.)

55

Ούπα γενικής χρήσης 6mmX25mm
(Συσκ.100τεμ.)

56

Ούπα γενικής χρήσης 10mmX35mm
(Συσκ.50τεμ.)

57
58

Ούπα τούβλου Νο10x60
Ούπα τούβλου Νο6x35

59

Ούπα γυψοσανίδας 8x23

60
61

Τσέρκι γαλβανιζέ διάτρητο 12mm
Συλλογή τρυπανιών 19 τεμαχίων

62

Τρυπάνι SDS-plus 6mm 160mm

Ζουμπόκαρφο με μέγεθος σπειρώματος M6
Μήκος άξονα: 18mm, Μήκος σπειρώματος: 8mm
Προστασία επιφάνειας με γαλβανισμα ψευδαργύρου
Υλικό κατασκευής : Σκληρυμένος χάλυβας
Ζουμπόκαρφο με μέγεθος σπειρώματος μετρικό M6
Μήκος άξονα: 25mm, Μήκος σπειρώματος: 8mm
Προστασία επιφάνειας μς γαλβανισμα ψευδαργύρου
Υλικό κατασκευής: σκληρυμένος χάλυβας
Συσκευασία 100τεμ.
Υλικό Χάλυβας
Διάμετρος οπής διάτρησης: 6mm, κατάλληλο για διάμετρο βίδας
6mm
Μήκος: 25mm, Συσκευασία 100τεμ.
Διάμετρος οπής διάτρησης: 10mm, κατάλληλο για διάμετρο βίδας
10mm
Μήκος: 35mm, Συσκευασία 50τεμ.
Συσκευασία 50 τμχ, Λευκά
Συσκευασία 100 τμχ, Λευκά
Συσκευασία 20τμχ, Τύποςκεφαλής: ΡΗ2
Μέγεθος D x L: 8x23 χιλιοστά
Μέγεθος βίδας Dx L: 3 - 3,5x30 χιλιοστά
Γαλβανισμένο με μήκος 10m
Υλικό:HSS, Διαμετρήματα: 1-10mm
Βάθος διάτρησης: ~95mm, Διάμετρος: 6mm
Συνολικό μήκος: 160mm
Σύστημα συγκράτησης SDS-plus
Κατάλληλα για σκυρόδεμα

15

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

63

Τρυπάνι SDS-plus 10mm 310mm

64

Τρυπάνι SDS-plus 16mm 450mm

65

Τρυπάνι SDS Plus 22mm 600mm

66

Δίσκος κοπής γωνιακού τροχού 125mm

67

Δεματικά μικρά, 140mmX2,4mm , Πακέτο 100τμχ

68

Δεματικά μεσαία, 280mmX3,6mm, Πακέτο 100τμχ

70

Δεματικά μεγάλα, 500mmX7,5mm, Πακέτο 100τμχ
Φιάλη προπανίου κίτρινη

71

Λιπαντικό-Αντισκωριακό Σπρέϋ 200ml

69

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βάθος διάτρησης: ~255mm, Διάμετρος: 10mm
Συνολικό μήκος: 310mm
Σύστημα συγκράτησης SDS-plus
Κατάλληλα για σκυρόδεμα
Βάθος διάτρησης: ~395mm, Διάμετρος: 16mm
Συνολικό μήκος: 450mm
Σύστημα συγκράτησης SDS-plus
Κατάλληλα για σκυρόδεμα
Βάθος διάτρησης: ~550mm, Διάμετρος: 22mm
Συνολικό μήκος: 600mm
Σύστημα συγκράτησης SDS-plus
Κατάλληλα για σκυρόδεμα
Κατάλληλος για κοπή μετάλλων
Διάμετρος δίσκου: 125mm, Διάμετρος οπής: 22,2mm
Πάχος: >=1mm
Πλάτος : ~2,4 mm, Μήκος : ~140 mm
Διάμετρος σφιξίματος : ~1,6 έως ~33 mm
Για εσωτερικές εγκαταστάσεις
Ελάχιστη δύναμη συγκράτησης: >=180N
Μέγ. διάμετρος δέσμης: >=80mm
Μήκος: 280mm, Πλάτος: 3,6mm
Συσκευασία (Συσκ.100τεμ.)
Εξωτερική οδόντωση
Υλικό: Πλαστικό, Χρώμα: Μαύρο
Μαύρα, Αυτοσβηνώμενα
Πλάτος: 7,5-8mm
16oz
Κατάλληλο για σταμάτημα τριξιμάτων, απομάκρυνση υγρασίας, καθαρισμός και προστασία, χαλάρωμα σκουριασμένων μερών, απελευθέρωση μπλοκαρισμένων μηχανισμών

ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΠΙΣ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΠΙΣ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΠΙΣ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ

ΠΑΚΕΤΟ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ

ΠΑΚΕΤΟ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ

ΠΑΚΕΤΟ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΠ

ΤΕΜ
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΚ

ΤΕΜ

ΠΡΣ ή ΔΓΜ ή ΥΠΚ

ΤΕΜ

ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

72

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 20
MM >=750 W

73

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

Χαρακτηριστικά:
- Ικανότητα Oπής: Ξύλο >=40 mm,
Μπετόν >=20 mm,
Ατσάλι >=13 mm
- Ονομαστική Ισχύς >=750 W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-900 / 2300 rpm
- Βάρος <=3.50 kg
- Κρούσεις το Λεπτό 0-18000 / 0-46000
- Tσοκ Aυτόματο, Κρεμαγιέρας 13 mm (1/2' x 20F)
- Ρυθμιζόμενη πλαϊνή λαβή
- Επιλογή λειτουργίας με ή χωρίς κρούση
Θα συνοδεύεται απο: Τσοκ κρεμαγιέρας 13 mm, κλειδί για τσοκ, πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, βαλιτσάκι.
Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας.
Χαρακτηριστικά:
– Στιβαρό.
– Με λειτουργία κρουστικού τρυπήματος.
– Ροπή >=80 Nm
– Τρύπημα με κρούση σε τοιχοποιία >=15mm
– Αντοχή σε πτώση >=1,5 μέτρων ύψος πάνω σε μπετόν
– Αυτόματη πενεργοποίηση του εργαλείου σε ξαφνικό μπλοκάρισμα
– Με μικρό μήκος κεφαλής <=250 mm
– Με σύστημα προστασίας του κινητήρα από υπερφόρτωση
– Με προστασία της μπαταρίας από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
και πλήρη αποφόρτιση
– Με φωτισμό της περιοχής εργασίας
– Δεξιά και αριστερή περιστροφή
Ονομαστικές στροφές (1η ταχ/2η ταχύτητα): ~0 – 440 / 1.850 rpm
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

Αριθμός κρούσεων, μέγ.: >=25.000 ανά λεπτό
Περιοχή σύσφιγξης του τσοκ: 1,5 - >=13 mm
Σπείρωμα του άξονα του δράπανου: 1/2″
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο >= 40 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας >=13 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία >= 15 mm
Διάμετρος βιδών, μέγ.: >=10 mm

Λαγκαδάς, 31/10/2016

Λαγκαδάς, 01/11/16

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. Η/Μ
ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ :ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών
ελέγχου και συναφών αναλωσίμων για τα συνεργείο συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά

ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/2016

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών ελέγχου και συναφών
αναλωσίμων για τα συνεργεία συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.685,34 € μαζί με τον ΦΠΑ 24%.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες υλικών, με την προϋπόθεση του αποδεκτού του συνόλου των υλικών της ομάδας
και της χαμηλότερης συνολικής τιμής της ομάδας.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων είναι απολύτως ενήμερος από κάθε
πλευρά για τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης και ότι έχει μελετήσει όλα τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:


N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.



Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων



N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-816).



Ν. 4320/2015 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» (ΦΕΚ29Α/19- 3-2015).



Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της σχετικής προμήθειας,



Η Διακήρυξη της παρούσας προμήθειας.

και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

20

17REQ005834146 2017-02-22
ΑΡΘΡΟ 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας - Μειοδότες
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Μειοδότης/ες θα είναι αυτός/οί ο οποίος/οι θα προσφέρει/ουν την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της ποσότητας όλων των υλικών ανά ομάδα. Αποκλεισμός έστω και ενός
υλικού από την ομάδα που προαφέρει κάποιος υποψήφιος, αυτομάτως συνεπάγεται και αποκλεισμό
της προσφοράς του υποψηφίου για το σύνολο της ομάδας.
ΑΡΘΡΟ 4ο Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος
αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.
2. Η Διακήρυξη της προμήθειας.
3. Η Οικονομική προσφορά.
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
5. Οι Τεχνικές Περιγραφές - Προδιαγραφές.
6. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
7. Τα λοιπά τεύχη της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 5ο Στοιχεία τεχνικής προσφοράς - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές
Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, ο
οποίος θα περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που ζητείται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η απαίτηση αυτή είναι επί ποινή αποκλεισμού, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει ούτε και περιορίζει τα
έγγραφα που θα πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με την Διακήρυξη και την ισχύουσα Νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 6Ο Τιμές προσφορών
Οι οικονομικές προσφορές του υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν την προμήθεια
έκαστου είδους, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η ενιαία ποσοστιαία έκπτωση ή τιμή του προσφερόμενου είδους της
προσφοράς του προμηθευτή θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση
για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς
προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή της από
την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο οικονομικής προσφοράς, το
οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί να συμπληρώνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.
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Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και να καταθέσει τις κατά το 8ο
άρθρο της παρούσας, εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών.
ΑΡΘΡΟ 8Ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας
χωρίς το ΦΠΑ, για τα υλικά που ανατέθηκαν σε έκαστο Ανάδοχο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της
από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την
προσκόμιση του τιμολογίου.
ΑΡΘΡΟ 9ο Παράδοση υλικών
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην Αποθήκη του Δ. Λαγκαδά, σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης της προμήθειας.
Τα υλικά θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στην κεντρική αποθήκη
του Δήμου, συσκευασμένα όπου είναι εφικτό σε ευρωπαλέτες βαρέως τύπου με δύο ανοίγματα διαστάσεων 0,80x1,20m (Η δαπάνη συσκευασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών, βαρύνει εξ’ολοκλήρου τον Ανάδοχο).
ΑΡΘΡΟ 10ο Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 28 του
ΕΚΠΟΤΑ, σε διάστημα δύο μηνών από την προσκόμιση των υλικών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρήσης των.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των
όποιων ανωμαλιών.
Άρθρο 11ο Πλημμελής κατασκευή
Εφ' όσον το κάθε προς προμήθεια υλικό δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει
ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει ή να το βελτιώσει σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης εάν από τη χρήση των ακατάλληλων υλικών, επέλθει φθορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Λαγκαδά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.
Άρθρο 12ο Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου – Ποινικές ρήτρες
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί
να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το
Ν.4412/2016, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.
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Άρθρο 13ο Πληρωμές, Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 15ο Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία
του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την
αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος, δεν συμμορφωθεί
προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Λαγκαδά
δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά
τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με μακροσκοπικό έλεγχο.
ΑΡΘΡΟ 16°: Εκχώρηση
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση του Δήμου Λαγκαδά.
ΑΡΘΡΟ 17ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
ΑΡΘΡΟ 18ο: Γενικές διατάξεις
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των προς προμήθεια υλικών στο Δήμο Λαγκαδά.
Επίσης περιλαμβάνεται και κάθε άλλο πρόσθετο τέλος ή δαπάνη επιβάλλεται από τη Νομοθεσία.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016

Λαγκαδάς, 31/10/2016

Λαγκαδάς, 01/11/16

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. Η/Μ
ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ :ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών
ελέγχου και συναφών αναλωσίμων για τα συνεργείο συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά

ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/2016
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ A. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1
2
3
4
5
6

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕ
~12 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ 3.5m, 10
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ 2m, 6
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΤΕΤΡΑΠΟΔΗ
Εργαλειοθήκη Βαλίτσα Πλαστική
Κοντάρι πτυσσόμενο αλλαγής λαμπτήρων
Χούφτα αλλαγής λαμπτήρων

ΤΕΜ

77,00 €

2

154,00 €

ΤΕΜ

85,00 €

1

85,00 €

ΤΕΜ

33,00 €

2

66,00 €

TEM

20,00 €

2

40,00 €

ΤΕΜ

30,00 €

1

30,00 €

ΤΕΜ

22,00 €

2
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ

44,00 €
419,00 €
100,56 €
519,56 €

ΤΕΜ

57,00 €

4

228,00 €

ΤΕΜ

85,00 €

1

85,00 €

ΤΕΜ

45,00 €

1

45,00 €

ΤΕΜ

31,00 €

2

62,00 €

ΤΕΜ
ΤΕΜ

215,00 €
25,00 €

1
2
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ

215,00 €
50,00 €
685,00 €
164,40 €
849,40 €

ΤΕΜ
ΤΕΜ

6,00 €
1,00 €

2
4

12,00 €
4,00 €

ΤΕΜ

21,00 €

2

42,00 €

TEM

17,00 €

5

85,00 €

TEM
TEM
ΤΕΜ

25,00 €
25,00 €
16,00 €

2
2
4

50,00 €
50,00 €
64,00 €

ΟΜΑΔΑ Β. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
7
8
9
10
11
12

Δοκιμαστικό τάσης LED AC 12-1000/ DC
12-1000V
Αμπεροτσιμπίδα Ψηφιακή 0,1-400A CAT
III
Πολύμετρο Ψηφιακό 600V CAT III
Γεννήτρια ακουστικού σήματος (tester)
σε τσαντάκι
Kιτ μέτρησης γείωσης
NETWORK CABLE TESTER

ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
13
14
15
16
17
18
19

Συρματόβουρτσα καμπάνα 65mm
Συρματοβουρτσα χειρός 240mm
Φλόγιστρο Τυπου Αμερικής με περιστρεφόμενο στόμιο
ΠΕΝΣΑ 160-180mm, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ,
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ >=1000V
Μυτοτσίμπιδο Ευθύ 160mm
Πλαγιοκόφτης 160mm
Μαχαίρι καλωδίου 8-28mm
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20
Πρέσα ακροδεκτών 6-50mm²2017-02-22
ΤΕΜ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Πρέσα ακροδεκτών 0,75-16mm²
Σφυρί Βαριοπούλα 1000g
Πριόνι χειρός 150mm
Σμίλη 200mmX24mm Επίπεδο
Κατσαβίδι ίσιο 65mm
Κατσαβίδι δοκιμαστικό τάσης 120-250V
Συλλογή κλειδιά Allen 1,5-2-2,5-3-4-5-68-10mm Κλειδοθήκη
Συλλογή κατσαβιδιών
Πίπα 8-10mm
Πίπα 12-13mm
Κατσαβίδι καρυδάκι σωληνωτό 8mm
Κατσαβίδι Καρυδάκι σωληνωτό 10mm
Κατσαβίδι Καρυδάκι σωληνωτό 13mm
Σετ γερμανικών κλειδιών 6-7 ως 20-22
(8τμχ)
Γερμανικό κλειδί 10άρι με μόνωση
Γερμανικό κλειδί 27x32
Μηχανικό Πιστόλι Σιλικόνης
Σιλικόνη διάφανη
Κλειδιά Torx Σετ 7 Τεμαχίων 1.5-6mm
Κλειδιά Torx Σετ 8 Τεμαχίων 9-40mm
Καστάνια Στρογγυλή 1/2'' Σετ 20 Τεμαχίων
ΜΥΣΤΡΙ 140mm ΜΕ ΜΥΤΗ
ΜΥΣΤΡΙ 254mm ΜΕ ΜΥΤΗ
ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 400mm
ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 600mm
Αλφάδι Αλουμινίου 1200mm
Μετροταινία 5m x 19mm
Μετροταινία ανοιχτού κέλυφους 60m
Καρούλι καλωδίων Πλαστικό H05VV-F
3X1,5mm² 50m
Καρούλι καλωδίων Πλαστικό H05VV-F
3X2,5mm² 50m
Καρούλι καλωδίων Πλαστικό H05VV-F
3X1,5mm² 25m
Ράσπα Ξύλου Ημιστρογγυλή 200mm

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

TEM
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

74,00 €
50,00 €
12,00 €
18,00 €
6,50 €
0,70 €
2,00 €

1
2
2
2
2
20
10

74,00 €
100,00 €
24,00 €
36,00 €
13,00 €
14,00 €
20,00 €

ΤΕΜ

14,00 €

2

28,00 €

ΣΕΤ
TEM
TEM
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

25,00 €
0,80 €
0,90 €
8,50 €
9,00 €
9,50 €

4
5
5
2
2
2

100,00 €
4,00 €
4,50 €
17,00 €
18,00 €
19,00 €

ΣΕΤ

32,00 €

2

64,00 €

ΤΕΜ
TEM
ΤΕΜ
TEM
ΣΕΤ
ΣΕΤ

11,50 €
8,50 €
7,00 €
4,00 €
7,00 €
13,00 €

2
2
3
5
2
2

23,00 €
17,00 €
21,00 €
20,00 €
14,00 €
26,00 €

ΣΕΤ

35,00 €

2

70,00 €

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
TEM

4,00 €
7,00 €
15,00 €
15,50 €
17,00 €
4,50 €
24,00 €

2
2
1
1
1
6
2

8,00 €
14,00 €
15,00 €
15,50 €
17,00 €
27,00 €
48,00 €

ΤΕΜ

55,00 €

1

55,00 €

ΤΕΜ

85,00 €

1

85,00 €

ΤΕΜ

33,00 €

1

33,00 €

ΤΕΜ

3,00 €

2
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΣΚ.

5,50 €

5

27,50 €

ΣΥΣΚ.

6,50 €

3

19,50 €

ΣΥΣΚ.

0,80 €

15

12,00 €

ΣΥΣΚ.

1,20 €

10

12,00 €

6,00 €
1.357,00 €
325,68 €
1.682,68 €

ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
53
54
55
56

Καρφωτό στήριγμα με σπείρωμα 18mm
(Συσκ.100τεμ.)
Καρφωτό στήριγμα με σπείρωμα 25mm
(Συσκ.100τεμ.)
Ούπα γενικής χρήσης 6mmX25mm
(Συσκ.100τεμ.)
Ούπα γενικής χρήσης 10mmX35mm
(Συσκ.50τεμ.)
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ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

1,30 €
1,60 €
0,90 €
1,60 €
18,00 €
2,00 €
4,00 €
12,00 €
23,00 €
0,90 €

5
10
10
5
1
6
2
2
2
50

6,50 €
16,00 €
9,00 €
8,00 €
18,00 €
12,00 €
8,00 €
24,00 €
46,00 €
45,00 €

ΠΑΚΕΤΟ

0,75 €

20

15,00 €

ΠΑΚΕΤΟ

2,80 €

20

56,00 €

ΠΑΚΕΤΟ

9,20 €

50

460,00 €

ΤΕΜ
ΤΕΜ

6,50 €
3,00 €

2
10
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ

330,00 €

1

330,00 €

ΤΕΜ

150,00 €

1

150,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ

480,00 €
115,20 €
595,20 €
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57
Ούπα τούβλου Νο10x60
ΣΥΣΚ.
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Ούπα τούβλου Νο6x35
Ούπα γυψοσανίδας 8x23
Τσέρκι γαλβανιζέ διάτρητο 12mm
Συλλογή τρυπανιών 19 τεμαχίων
Τρυπάνι SDS-plus 6mm 160mm
Τρυπάνι SDS-plus 10mm 310mm
Τρυπάνι SDS-plus 16mm 450mm
Τρυπάνι SDS Plus 22mm 600mm
Δίσκος κοπής γωνιακού τροχού 125mm
Δεματικά μικρά, 140mmX2,4mm , Πακέτο 100τμχ
Δεματικά μεσαία, 280mmX3,6mm, Πακέτο 100τμχ
Δεματικά μεγάλα, 500mmX7,5mm, Πακέτο 100τμχ
Φιάλη προπανίου κίτρινη
Λιπαντικό-Αντισκωριακό Σπρέϋ 200ml

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

13,00 €
30,00 €
837,50 €
201,00 €
1.038,50 €

ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
72
73

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 20
MM >=750 W
Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε

419,00 €
685,00 €
1.357,00 €
837,50 €
480,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.778,50 €
906,84 €
4.685,34 €

Λαγκαδάς, 31/10/2016

Λαγκαδάς, 01/11/16

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. Η/Μ
ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Του άρθρου 79, παρ. 4, του Ν.4412/16.
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν εμπίπτω στις διατάξεις του άρθρου
73 του Ν.4412/16 περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή του σε διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης, δηλαδή:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

1. Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002,
σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
Δεν εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σε μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Δεν συντρέχει κανείς από τους παρακάτω λόγους αποκλεισμού:
α) Αθέτηση των υποχρεώσεών μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) Αθέτηση των υποχρεώσεών μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
(Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.)
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
3. Δεν συντρέχει κανείς από τους παρακάτω λόγους αποκλεισμού:
α) Αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, του
Ν.4412/16.
β) ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις
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επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
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γ) ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
δ) μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/16 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα
ε) μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 48 του Ν.4412/16, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα
στ) ο οικονομικός φορέας δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) ο οικονομικός φορέας δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79,
η) ο οικονομικός φορέας δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) ο οικονομικός φορέας δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει
εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει
αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β' της παρ. 4.
Ημερομηνία:

…………………..
Ο – Η Δηλούσα

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται
η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: ………………………ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΟΜΑΔΑ A. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1
2
3
4
5
6

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕ ~12 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ 3.5m, 10 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ 2m, 6 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΤΕΤΡΑΠΟΔΗ
Εργαλειοθήκη Βαλίτσα Πλαστική
Κοντάρι πτυσσόμενο αλλαγής λαμπτήρων
Χούφτα αλλαγής λαμπτήρων

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
TEM
ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΟΜΑΔΑ Β. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
7
8
9
10
11
12

Δοκιμαστικό τάσης LED AC 12-1000/ DC 12-1000V
Αμπεροτσιμπίδα Ψηφιακή 0,1-400A CAT III
Πολύμετρο Ψηφιακό 600V CAT III
Γεννήτρια ακουστικού σήματος (tester) σε τσαντάκι
Kιτ μέτρησης γείωσης
NETWORK CABLE TESTER

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
13
14
15
16
17
18
19
20

Συρματόβουρτσα καμπάνα 65mm
Συρματοβουρτσα χειρός 240mm
Φλόγιστρο Τυπου Αμερικής με περιστρεφόμενο στόμιο
ΠΕΝΣΑ 160-180mm, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ >=1000V
Μυτοτσίμπιδο Ευθύ 160mm
Πλαγιοκόφτης 160mm
Μαχαίρι καλωδίου 8-28mm
Πρέσα ακροδεκτών 6-50mm²

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
TEM
TEM
TEM
ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
(αριθμητικώς)

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
(ολογράφως)

Α/Α
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρέσα ακροδεκτών 0,75-16mm²
Σφυρί Βαριοπούλα 1000g
Πριόνι χειρός 150mm
Σμίλη 200mmX24mm Επίπεδο
Κατσαβίδι ίσιο 65mm
Κατσαβίδι δοκιμαστικό τάσης 120-250V
Συλλογή κλειδιά Allen 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm Κλειδοθήκη
Συλλογή κατσαβιδιών
Πίπα 8-10mm
Πίπα 12-13mm
Κατσαβίδι καρυδάκι σωληνωτό 8mm
Κατσαβίδι Καρυδάκι σωληνωτό 10mm
Κατσαβίδι Καρυδάκι σωληνωτό 13mm
Σετ γερμανικών κλειδιών 6-7 ως 20-22 (8τμχ)
Γερμανικό κλειδί 10άρι με μόνωση
Γερμανικό κλειδί 27x32
Μηχανικό Πιστόλι Σιλικόνης
Σιλικόνη διάφανη
Κλειδιά Torx Σετ 7 Τεμαχίων 1.5-6mm
Κλειδιά Torx Σετ 8 Τεμαχίων 9-40mm
Καστάνια Στρογγυλή 1/2'' Σετ 20 Τεμαχίων
ΜΥΣΤΡΙ 140mm ΜΕ ΜΥΤΗ
ΜΥΣΤΡΙ 254mm ΜΕ ΜΥΤΗ
ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 400mm
ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 600mm
Αλφάδι Αλουμινίου 1200mm
Μετροταινία 5m x 19mm
Μετροταινία ανοιχτού κέλυφους 60m
Καρούλι καλωδίων Πλαστικό H05VV-F 3X1,5mm² 50m
Καρούλι καλωδίων Πλαστικό H05VV-F 3X2,5mm² 50m
Καρούλι καλωδίων Πλαστικό H05VV-F 3X1,5mm² 25m
Ράσπα Ξύλου Ημιστρογγυλή 200mm

ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Μ.Μ.
TEM
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΣΕΤ
TEM
TEM
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΣΕΤ
ΤΕΜ
TEM
ΤΕΜ
TEM
ΣΕΤ
ΣΕΤ
ΣΕΤ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
TEM
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
(αριθμητικώς)

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
(ολογράφως)

Α/Α
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καρφωτό στήριγμα με σπείρωμα 18mm (Συσκ.100τεμ.)
Καρφωτό στήριγμα με σπείρωμα 25mm (Συσκ.100τεμ.)
Ούπα γενικής χρήσης 6mmX25mm (Συσκ.100τεμ.)
Ούπα γενικής χρήσης 10mmX35mm (Συσκ.50τεμ.)
Ούπα τούβλου Νο10x60
Ούπα τούβλου Νο6x35
Ούπα γυψοσανίδας 8x23
Τσέρκι γαλβανιζέ διάτρητο 12mm
Συλλογή τρυπανιών 19 τεμαχίων
Τρυπάνι SDS-plus 6mm 160mm
Τρυπάνι SDS-plus 10mm 310mm
Τρυπάνι SDS-plus 16mm 450mm
Τρυπάνι SDS Plus 22mm 600mm
Δίσκος κοπής γωνιακού τροχού 125mm
Δεματικά μικρά, 140mmX2,4mm , Πακέτο 100τμχ
Δεματικά μεσαία, 280mmX3,6mm, Πακέτο 100τμχ
Δεματικά μεγάλα, 500mmX7,5mm, Πακέτο 100τμχ
Φιάλη προπανίου κίτρινη
Λιπαντικό-Αντισκωριακό Σπρέϋ 200ml

Μ.Μ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
(αριθμητικώς)

ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.
ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΠΑΚΕΤΟ
ΠΑΚΕΤΟ
ΠΑΚΕΤΟ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
72
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ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 20 MM >=750 W
Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

ΤΕΜ
ΤΕΜ

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Λαγκαδάς, ….. / ….../ 2016
Ο Προσφέρων
(σφραγίδα-υπογραφή

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
(ολογράφως)

