2014

∆ΗΜΟΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Δήμος Καρδίτσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑ∆ΩΝ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 14.993,70 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «προµήθεια υγρού καθαρισµού κάδων
απορριµµάτων» για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & Πρασίνου του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων για το
έτος 2014.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.993,70 (€) συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον
Κ.Α.20.6633.0000, της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου.
Ο αντίστοιχος Cpv για την παρούσα προµήθεια είναι ο εξής:
•

39830000-9: Προϊόντα καθαρισµού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Υγρό καθαρισµού κάδων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καρδίτσα, 17/7/2014
O Προϊστάµενος ∆/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου

Γεώργιος Αγγέλου
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

5.300

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΑΞΙΑ

2,3

12.190

ΦΠΑ 23%

2803,7

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

14.993,70

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆ιαχείρισης
και Συντήρησης Οχηµάτων

Γεώργιος Μισαηλίδης
ΤΕ ∆ιοικητικών - Λογιστικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑ∆ΩΝ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 14.993,70 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το υπό προµήθεια υγρό καθαρισµού πρέπει να υπερκαλύπτει τις βασικές
απαιτήσεις κάθε σύγχρονου προγράµµατος µηχανικής πλύσης µε αυτοκινούµενο
πλυντήριο κάδων απορριµµάτων. Συγκεκριµένα το υγρό να έχει εφαρµογή σε πίεση
νερού 80 bar περίπου και σε θερµοκρασίες 30Ο – 50Ο C. Να είναι ισχυρό όσο και
ασφαλές για το προσωπικό που θα το χρησιµοποιεί. Να είναι ειδικά κατασκευασµένο
για τον καθαρισµό κάδων απορριµµάτων και να έχει απολυµαντική και αποσµητική
δράση.
Το υπό προµήθεια υγρό καθαρισµού λόγω της φύσης της εργασίας
καθαρισµού των κάδων θα έρχεται σε επαφή µε το προσωπικό το οποίο θα το
χειρίζεται, για το λόγω αυτό θα πρέπει να είναι µη τοξικό και αβλαβές για όσους
εκτίθενται µε οποιονδήποτε τρόπο (εισπνοή, µάτια, χέρια) στο προϊόν.
Το υπό προµήθεια υγρό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συγκέντρωση 1-5%
σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και να µην έχει τάση για ατµούς και ανάφλεξη.
Να µπορεί να διασπάται στο νερό σε ποσοστό πάνω από 90% και να µην
προκαλεί ρύπανση στα νερά του αποχετευτικού συστήµατος
Να είναι δραστικό σε θετικά και αρνητικά κατά Gram µικρόβια, ιούς και
µύκητες (όπως B. Cereus, E. Coli, Κολοβακτηρίδια, S. Aureus, S. Enteritidis, CI.
Perfringens, Μ. Χλωρίδα κρέατος και Μ. Χλωρίδα γάλακτος.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καρδίτσα, 17/7/2014
O Προϊστάµενος ∆/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου

Γεώργιος Αγγέλου
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆ιαχείρισης
και Συντήρησης Οχηµάτων

Γεώργιος Μισαηλίδης
ΤΕ ∆ιοικητικών - Λογιστικών

∆ιενέργεια δηµόσιας σύµβασης προµήθειας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε
τίτλο «Προµήθεια υγρού καθαρισµού κάδων»

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ηµεροµηνία:………………………………………………………………………………..
Επωνυµία:…………………………………………………………………………………..
∆ιεύθυνση:………………………………………………………………………………….
Τηλ., FAX, Email…………………………………………………………………………..
ΠΡΟΣ:
∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
Ταχ. ∆/νση: Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Που αφορά την: «Προµήθεια υγρού καθαρισµού κάδων»
Σύµφωνα µε την παραπάνω διενέργεια δηµόσιας σύµβασης σας, σχετικά µε την
πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προµήθεια υγρού καθαρισµού κάδων για τις ανάγκες του
Τµήµατος Καθαριότητας του ∆ήµου Καρδίτσας σας προσφέρουµε τα παρακάτω είδη µε τους
κατωτέρω οικονοµικούς όρους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Υγρό καθαρισµού κάδων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

5.300
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

Συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ......................................................
Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α (ολογράφως): ...........................................................
Ο προσφέρων

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοµατεπώνυµο, Ιδιότητα στην εταιρεία)

ΑΞΙΑ

