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Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών σήμανσης και ασφάλισης
οδοποιίας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2018, συνολικού προϋπολογισμού
δώδεκα χιλιάδων ευρώ
(12.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
3. Το Π.Δ. 140/2010 (Φ.Ε.Κ. 140/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες».
5. Την αριθμ. 10/52/08-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΞΨΔ7Λ9-ΓΞΙ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους 2018, καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτού.
6. Την αριθμ. 4/23/30-03-2018 (ΑΔΑ:6ΥΑΩ7Λ9-ΠΤΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ηπείρου με την οποία εγκρίνονται τα Περιφερειακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από
έσοδα της Περιφέρειας έτους 2018.
7. Την αριθμ. 16/870/04-05-2018 (ΑΔΑ:6Α917Λ9-Π3Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης 12.000,00€
σε βάρος του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9762 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2018.
8. Την αριθμ. Α/Α 1429/οικ.1869/16-05-2018 (ΑΔΑ:Ω5Ξ37Λ9-Φ4Ε) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1438 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Υπηρεσίας μας.
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Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για το σύνολο των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήματος Α΄, σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας
Άρτας , Πλατ. Εθνικής Αντίστασης - 1ος όροφος - 47132 Άρτα, μέχρι τις 23/07/2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα γίνει αποσφράγιση των
προσφορών, δημόσια, παρουσία των συμμετασχόντων ή νομίμων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυμούν. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για την επιστροφή τους, ως εκπρόθεσμες.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
τιμής.

βάσει

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα του
Παραρτήματος Α΄.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόμενα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα αναγράφει τα στοιχεία του
αποστολέα και τη φράση «Προσφορά για την προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2018», είναι τα
κάτωθι :
(α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», η
οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της παρούσης, και
(β) μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται
ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
i) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν υποπέσει
σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η
επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην
εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει
προς τον Δημόσιο τομέα,
ii) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας
χρεοκοπίας,
iii) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας
έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, και δεσμεύονται για την
προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών που περιγράφονται στην προσφορά τους σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄, και
iv) είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.
Η οικονομική προσφορά (υπόδειγμα της οποίας υπάρχει στην πρόσκληση) πρέπει να περιέχει
υποχρεωτικά τον ΠΙΝΑΚΑ συμπληρωμένο ευκρινώς. Εάν δεν είναι συμπληρωμένες όλες οι
τιμές των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ στην οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ο μειοδότης θα πρέπει να καταθέσει πριν την απευθείας ανάθεση τα εξής δικαιολογητικά: φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της έως 31-12-2018 με δυνατότητα παράτασης έως
δύο (2) μήνες ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην πρόσκληση έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16
(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).

2

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, με έξοδα του προμηθευτή σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια
Υπηρεσία. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας η οποία συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή των υλικών και την κατάθεση
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Ο ανάδοχος, κατά την πληρωμή, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου, καθώς και
στον αναλογούντα φόρο εισοδήματος. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα
Άρτας.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα παραρτήματα της παρούσας
πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 26813-63319 (αρμόδιος
υπάλληλοι: Σπύρος Μπακογιάννης).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, θα
κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο Άρτας και θα παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, με τα σχετικά
συνημμένα, στην διαδικτυακή διεύθυνση: www.peartas.gov.gr.

Συνημμένα:
1.Παράρτημα Α: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
- Πίνακας Υλικών
2.Παράρτημα Β: Τεχνική Έκθεση

Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: οικ…. -072018
ΕΠΩΝΥΜΟ
Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ…………………………..
ΕΔΡΑ…………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΑ…………………………….
Α.Φ.Μ…………………………………….

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
47132 ΑΡΤΑ

Για το σύνολο των ειδών του πίνακα προσφέρουμε συνολική τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) ως
κατωτέρω :
Ποσό…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… (αριθμητικώς)

(ολογράφως)

και

Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, η συνολική τιμή ανά είδος και το γενικό σύνολο
προσφοράς, προκύπτουν από τον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ .
ΠΙΝΑΚΑΣ
«Υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας ΠΕ Άρτας για το έτος 2018»
Είδος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9

Κώνοι
Κολωνάκια Η 75
Πληροφοριακές m2
Τριγωνικές
Κυκλικές Φ 65
Στύλοι 1,5΄΄ 3,00 m
Οριοδείκτες 1,50 m
Στηθαία New JERSEY
Καθαριστικό πινακίδων

Τεμάχια / m2

Τιμή μονάδας
(χωρίς Φ.Π.Α.)

Αξία (χωρίς
Φ.Π.Α.)

11 τεμ.
15 τεμ.
45,00 m2
50 τεμ.
50 τεμ.
101 τεμ.
20 τεμ
10 τεμ
2 τεμ
Συνολική αξία
(χωρίς Φ.Π.Α.)
ΦΠΑ (24 %)
Συνολική αξία
(με Φ.Π.Α.)




Έλαβα γνώση των όρων της αρ. πρωτ. /….07-2018 πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχομαι
πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.
ΑΡΤΑ .…/…./2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

4

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων
Προμήθεια πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο
από μεμβράνη τύπου ΙΙ και antigraffitti προστατευτική μεμβράνη, κατασκευασμένων σύμφωνα με
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 “Πινακίδες σταθερού περιεχομένου
(ΠΣΠ)”. Να είναι χτυπημένο στην πίσω όψη « ΠΕ Άρτας»
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:
1.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων ( Κ ), τριγωνικές, πλευράς 0,90 m
Αριθμός πινακίδων 50 τεμ.
1.2. Πινακίδες ρυθμιστικες (Ρ ) Κυκλικές διαμέτρου 0,65 m
Αριθμός πινακίδων 50 τεμ.

2. Πινακίδες πληροφοριακές
Πινακίδες πληροφοριακές για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς κ.λ.π. ανάλογα με τις
ανάγκες της Δ/νσης ΤΕ / ΠΕ Άρτας) ” με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ και
antigraffitti προστατευτική μεμβράνη, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00“Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)”. Να είναι
χτυπημένο στην πίσω όψη « ΠΕ Άρτας».
Αριθμός μέτρων 45 τμ.

3. Στύλων πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread
size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,00 m,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.
Αριθμός τεμαχίων

101 τεμ.

4. Επαναφερόμενα κολωνάκια

Ελαστικά κολωνάκια κατασκευασμένα από μονοκόμματη κυλινδρική ύψους 75 cm, ελαστικό υλικό για
να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης ζημίας στα οχήματα που θα συγκρουστούν σε αυτό. Η
ελαστικότητα τους να τα κάνει πρακτικά άθραυστα κατά την σύγκρουση με οχήματα. Το ελαστικό
υλικό να είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές
συνθήκες.
Το ελαστικό κολωνάκι να ενσωματώνει ειδική, εύκαμπτη μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας
ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωσιμότητα της κατασκευής ημέρα και νύκτα. Να φέρουν ταινία που να
αναγράφεται ΠΕΑ. Η βάση της να έχει τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους.
Αριθμός τεμαχίων Η 75 cm 15 τεμ.

5.

Οριοδείκτες οδοστρώματος
Οι πλαστικοί οριοδείκτες να είναι τριγωνικής διατομής, συνολικού ύψους 1,50 m πλάτους 12
cm και πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 2 mm. Το υλικό κατασκευής τους να είναι πολυβινυλοχλωρίδιο τύπου PVC-HI και να είναι ομοιόμορφα λείο χωρίς αυλακώσεις και λευκό σε όλη
τη μάζα του.
Τα αντανακλαστικά στοιχεία του οριοδείκτη να είναι ορθογωνικής μορφής, διαστάσεων 80 mm x
120 mm. Το χρώμα των ανακλαστικών στοιχείων είναι κόκκινο ή αργυρόλευκο και τοποθετούνται
πάνω σε μία μαύρη παραλληλόγραμμη λωρίδα που να καλύπτει όλη την περιφέρεια της διατομής
του, σε πλάτος 20 cm.
Να
συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 12899-3:2007και το πιστοποιητικό
συμμόρφωσης CE 1922-CPR-0244). Να φέρουν ταινία που να αναγράφεται ΠΕ Άρτας.
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Αριθμός τεμαχίων Η 1,50 20 τεμ.

6. Πλαστικά στηθαία NEW JERSEY

Το πλαστικό στηθαίο ασφαλείας να είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας. Να
φέρει ειδικές υποδοχές για την σύνδεση, με εύκολο θηλύκωμα, πολλών ομοίων μεταξύ τους. Στο
πάνω μέρος να έχει οπή με πώμα για την επιθυμητή πλήρωση του στηθαίου με νερό ώστε να
αυξάνεται το βάρος και η ευστάθεια του, ενώ στο κάτω άκρο να έχει οπή απορροής του
αποθηκευμένου νερού. Το χρώμα του να είναι λευκό ή κόκκινο με βάρος 8 kg. Να είναι με διαστάσεις
(μήκος x ύψος x πλάτος) 100 cm x 60 cm x 46 cm.
Αριθμός τεμαχίων 10 τεμ.

7. Προμήθεια κώνου ασφαλείας PVC

Οι κώνοι ασφαλείας να έχουν ενιαίο κόκκινο χρώμα εκ κατασκευής και να είναι κατασκευασμένοι από
μαλακό (PVC). Σύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή ανακλαστικών κώνων να έχουν λεία και
στιλπνή επιφάνεια, χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς, να είναι ολόσωμοι χωρίς ραφές για να μην
προξενούν ζημιές στα διερχόμενα οχήματα κατά την πρόσκρουση. Οι κώνοι να έχουν χαμηλό κέντρο
βάρους και να παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία ώστε μετά την παραμόρφωση τους να επανέρχονται
αμέσως στην αρχική τους κατάσταση :να προσφέρουν υψηλή ορατότητα μέρα - νύχτα και υπό όλες
τις καιρικές συνθήκες. Οι κώνοι να φέρουν αντανακλαστική ταινία αργυρόλευκου χρώματος υψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, σταθερά κολλημένη επί του σώματος αυτών. Οι αντανακλαστικές
ιδιότητες της μεμβράνης να είναι σύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή ανακλαστικών κώνων.:
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (18-12-1987). Να φερουν ταινία που να αναγράφεται ΠΕ Άρτας.
Αριθμός τεμαχίων 11 τεμ.

8. Καθαριστικό Πινακίδων (αντιμετώπισης βανδαλισμών)
Υγρό καθαριστικό πινακίδων από βανδαλισμούς το οποίο να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και
να μην αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά των πινακίδων σε δοχείο 5 λίτρων.
Αριθμός τεμαχίων 2 τεμ.
Καταγωγή των προσφερόμενων υλικών- Ειδικοί όροι
1.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν τις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους
την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.

2.

Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του (πλήρης διεύθυνση). Εφ'
όσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, θα πρέπει ο συμμετέχων να δηλώνει το εργοστάσιο κατασκευής της κάθε φάσης και τον
τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο, που δηλώνεται για την κατασκευή, μερικών ή ολικώς, των υλικών έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου, που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3.

Ο συμμετέχων υποχρεούνται να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν θα κατασκευάσει τα
προσφερόμενα είδη σε δικό του εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν οι παραπάνω δηλώσεις θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

4.

Μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου, που
δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί,
μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή, η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του
αρμόδιου, για την διοίκηση του φορέα, οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.

5.

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικά έγγραφα, με τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου δειγμάτων, από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) του Υ6

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή με ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας, αναγνωρισμένα από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.

Τα αναφερόμενα, στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά είναι τα επιθυμητά.
Σαφώς χαρακτηριστικά καλύτερα των ζητουμένων, κατά περίπτωση, είναι επιθυμητά και θα αξιολογηθούν όπως επίσης και μερικές αποκλίσεις από τα ζητούμενα.
Η κατασκευή των πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης διέπεται από τις πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές. Η διάρκεια ζωής των πινακίδων κυμαίνεται από 7 – 12 χρόνια ανάλογα με τον
χρησιμοποιούμενο τύπο της αντανακλαστικής μεμβράνης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για
την κατασκευή τους είναι επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2. Εάν οι επίπεδες πληροφοριακές πινακίδες υπερβαίνουν το 1 τμ. θα πρέπει να ενισχύονται με πρόσθετες νευρώσεις
ώστε να αποκτούν τις απαιτούμενες αντοχές. Οι Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ12899-1.Η συμμόρφωση έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση οίκο του εξωτερικού. Για τις μεγαλύτερες πληροφοριακές πινακίδες
γεφυρών χρησιμοποιούνται φύλλα από προφίλ αλουμινίου κράματος τύπου 6060 τα οποία συναρμολογούμενα κατά πλάτος μεταξύ τους σχηματίζουν την τελική επιφάνεια της πινακίδας. Η
αντανακλαστικότητα των πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης επιτυγχάνεται με τη χρήση αντανακλαστικών μεμβρανών. Σήμερα χρησιμοποιούνται τριών ειδών αντανακλαστικές μεμβράνες ανάλογα με τη χρήση τους. Τύπου Ι, Τύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙΙ.

7

