ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ

ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
ΔΡΓΟ Καηαζθεπά ζπλζεηηθνύ ριννηΪπεηα

ζην Γάπεδν Καιύβνπ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

170.000 €
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ
ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΦΑΤ-ΑΤ
ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS KOKKINOS
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ
ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ
ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ

ΔΡΓΟ: Καηαζθεπά ζπλζεηηθνύ ριννηΪπεηα ζην
Γάπεδν Καιύβνπ.
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Με ηε κειέηε απηή πξνϋπνινγηζκνύ 170.000 Δπξώ ν δήκνο Μπινπνηάκνπ ζα θαηαζθεπάζεη ζπλζεηηθό
ριννηάπεηα ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ ηνπ ΤΔ Καιύβνπ
Σε ηκήκα ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ ζα θαηαζθεπαζζεί πνδνζθαηξηθό γήπεδν εκβαδνύ πεξίπνπ
5.000,00κ2..
Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη .
Θα αλαθαηαζθεπαζζεέ ά ππΪξρνπζα επηθΪλεηα.
Θα θαηαζθεπαζζνύλ ηα θαλΪιηα απνξξνάο

επηθαλεηαθώλ πδΪηωλ

(Σα θαλΪιηα απνξξνάο ηωλ επηθαλεηαθώλ πδΪηωλ θαηαζθεπΪδνληαη ζε επαθά κε ηε βΪζε ηεο
πεξέθξαμεο ζηηο θαηΪ κάθνο πιεπξΫο ηνπ γεπΫδνπ θαη απνηεινύλ εληαέα θαηαζθεπά κ’ απηά από
νπιηζκΫλν ζθπξόδεκα . Έρνπλ πιΪηνο 20 εθ. θαη θπκαηλόκελν βΪζνο πνπ αξρέδεη από 25 εθ. (min)
κΫρξη 50 εθ. (max) Ϋηζη ώζηε λα δηακνξθώλεηαη ε απαξαέηεηε θιέζε. Σα θαλΪιηα ζπλδΫνληαη κε ην
δέθηπν απνξξνάο νκβξέωλ ηεο πεξηνράο.
Σα θαλΪιηα θαιύπηνληαη κε κεηαιιηθά ζρΪξα πνπ εδξΪδεηαη ζε εληόο θαηαιιάιωλ εζνρώλ ηνπ
ζθπξνδΫκαηνο.)
Θα γέλεη ηνπνζΫηεζε ηνπ ζπλζεηηθνύ ΥιννηΪπεηα
Ο αλΪδνρνο κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζύκβαζεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη:
Ο αλΪδνρνο πξηλ ηελ ηνπνζΫηεζε ηνπ ριννηΪπεηα ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη πξνο Ϋγθξηζε:
1. Δείγκα ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηερλεηνύ ριννηάπεηα, δηαζη. ηνπιάρηζηνλ 20Φ20 εθαη. ζε δηαθαλέο δνρείν
ώζηε λα θαίλεηαη ηόζν ν ριννηάπεηαο όζν θαη ην πιηθό ή ηα πιηθά πιήξωζεο ηνπ πέινπο ηνπ, ζηα νπνία λ’
αλαθέξεηαη ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ.
2. Πηζηνπνηεηηθό FIFA RECOMMENDED ην ιηγόηεξν 1 star γηα ην ζπγθεθξηκέλν ριννηάπεηα.
Η εηαηξεία παξαγωγήο ηνπ ριννηάπεηα ζα πξέπεη λα είλαη παξαγωγήο θαη πξνειεύζεωο ρωξώλ ηεο
Επξωπαϊθήο Έλωζεο ε λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ιίζηεο ηωλ πξνηεηλόκελωλ ή ηωλ αδεηνδνηεκέλωλ από ηελ
FIFA εηαηξεηώλ.
3.Παξνρή γξαπηήο εγγύεζεο ην ιηγόηεξν νθηώ (8) εηώλ, από ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία γηα ηνλ
πξνζθεξόκελν ριννηάπεηα.
4. Καηάινγν (Reference List) πνδνζθαηξηθώλ γεπέδωλ ζηα νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί
ν πξνζθεξόκελνο
ηερλεηόο ριννηάπεηαο, έρνπλ αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηνπο επί ηόπνπ ειέγρνπο (field tests) θαη είλαη
πηζηνπνηεκέλα από ηελ FIFA.
5. Τεύρνο νδεγηώλ ηερληθήο ζπληήξεζεο ηνπ ηερλεηνύ ριννηάπεηα.
6. Υπεύζπλε δήιωζε όηη νη δηαγωληδόκελνη έρνπλ εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο
πνζόηεηεο πιηθώλ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζύκθωλα κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, ρωξίο λα δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ κεηά
ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ή θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηελ αιιαγή ή ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε
πιηθνύ
κε ηελ αηηηνινγία όηη δελ ηα βξίζθνπλ ζηελ αγνξά ή όηη δελ παξάγνληαη πιένλ.
Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα
Τν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζύκθωλα κε ην Ν.1418/84 ΠΔ 171/87 θαη Ν. 3263/2004.
Οη ηηκέο ηεο κειέηεο είλαη ηνπ 2018.
ΔΘΔΧΡΗΘΔΙ
Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΣΔΥΝΙΚΧΝ, Η/Μ ΔΡΓΧΝ
ΚΑΙ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΧΝ

ΠΔΡΑΜΑ 28-8-2018

ΒεδεξγηωηΪθε ΛΫλα
Υεκηθόο Μεραληθόο

ΠαπαδΪθε Γεωξγέα
ΣνπνγξΪθνο Μεραληθόο

Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ

