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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Ανάλυση Απαιτήσεων – Προδιαγραφές
Ζητούµενο προϊόν (Α): 50 οµπρέλες παραλίας
Γενικά:
Ποσότητα: 50
Προδιαγραφές Οµπρέλας Θαλάσσης
• Σχήµα / Μέγεθος: Στρογγυλή, µε διάµετρο 2 – 2,2 µέτρα.
• 8 - 10 ακτίνες από µαλακό ατσάλι, τo οποίo θα στερεώνεται στην κεφαλή µε
περιστροφική ασφάλεια από ατσάλι. Στην άκρη της ακτίνας να υπάρχουν πλαστικά
προστατευτικά και να είναι στερεωµένα σε θήκη (pocket). Στη µέση να είναι ραµµένες
µε ύφασµα.
• Η εσωτερική διάµετρος του κεντρικού πασσάλου της οµπρέλας να είναι από 36mm40mm. Να αποτελείται από 2 σωλήνες µήκους τουλάχιστον 125 cm.
• Στο πάνω µέρος του πασσάλου να υπάρχει ενσωµατωµένη τουλάχιστον µία
κρεµάστρα από αλουµίνιο ή άλλο υλικό το οποίο να είναι κατάλληλο για χρήση στη
θάλασσα, βάση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών
• ΄Υφασµα: Να είναι κατάλληλο για θάλασσα, κατά προτίµηση acrilmare, ειδικό για
οµπρέλες.
• Χρώµα υφάσµατος : ''Royal blue''.
• Εγγύηση, τουλάχιστον 3 χρόνια για τη µη αλλοίωση του χρώµατος µε την πάροδο του
χρόνου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώµατος
θα αντικαθίσταται χωρίς κόστος για το Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας, ολόκληρη η
οµπρέλα.
• Αναλυτικό Πιστοποιητικό της πυκνότητας του υφάσµατος από τον κατασκευαστή, µε
εγγύηση ανθεκτικότητας τουλάχιστον 5 χρόνια.
• Στο εξωτερικό µέρος του υφάσµατος να τυπωθούν δύο λογότυπα της Κοινότητας
τυπωµένα µε τη µέθοδο µεταξοτυπίας µεγέθους 25–30 cm, σε σηµεία που θα
υποδειχθούν από τον αρµόδιο Λειτουργό .
• Κατάλληλη για επαγγελµατική χρήση στις παραλίες της Κοινότητας Χλώρακας.
• Να υπάρχουν ανταλλακτικά για τυχόν απώλεια, ζηµιές και φυσιολογικές φθορές για
περίοδο τουλάχιστον 10 χρόνια
• Στον κεντρικό πάσσαλο να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης µικρών τραπεζιών,
σταχτοδοχείων κτλ.
• Ανθεκτική κατασκευή ιδανική για χρήση στις παραλίες σε συνθήκες ψηλών
θερµοκρασιών αλµύρας και υγρασίας
• Να δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής σε καθηµερινή χρήση και να
αντέχουν στον ήλιο και την υγρασία (γενικά σε συνθήκες που επικρατούν στις παραλίες
της περιοχής) τουλάχιστον για 3 (τρία) χρόνια.
• Οι προσφοροδότες είναι υποχρεωµένοι µετά την υποβολή της προσφοράς εντός 5
(πέντε) ηµερών, να παρουσιάσουν στο Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας δείγµα του
προσφερόµενου προϊόντος, για επιθεώρηση και βαθµολόγηση για σκοπούς
αξιολόγησης, από την Τεχνική Επιτροπή.
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Ζητούµενο προϊόν (Β): 50 σταχτοδοχεία οµπρέλας

•

Να είναι κατασκευασµένα από υψηλής αντοχής υλικό, να µην καίγονται, να
αδειάζουν και να πλένονται εύκολα

•

Να στερεώνονται εύκολα στον κεντρικό πάσσαλο της οµπρέλας

•

Να υπάρχει επιλογή χρωµάτων

•

Να είναι ανθεκτικό σε ψηλές θερµοκρασίες, στον ήλιο , τη θάλασσα, την υγρασία
και την άµµο (γενικά σε συνθήκες που επικρατούν στις παραλίες της Κοινότητας
Χλώρακας)

•

Να µη φθείρεται και να µην αλλοιώνεται το χρώµα του

•

Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση στις παραλίες της Κοινότητας Χλώρακας.

•

Να δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής σε καθηµερινή χρήση,
καθώς επίσης για µη αλλοίωση του χρώµατος µε την πάροδο του χρόνου, κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες τουλάχιστον για 3 (τρία) χρόνια.

•

Σε περίπτωση αλλοίωσης του χρώµατος θα αντικαθίσταται χωρίς κόστος για το
Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας, ολόκληρο το σταχτοδοχείο

•

Οι προσφοροδότες είναι υποχρεωµένοι µετά την υποβολή της προσφοράς εντός 5
(πέντε) ηµερών, να παρουσιάσουν στο Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας δείγµα του
προσφερόµενου προϊόντος.

Ζητούµενο προϊόν (Γ): 100 ξαπλώστρες (κρεβατάκια παραλίας)
Γενικά:
Ποσότητα: 100
Ειδικά:
Ελάχιστες διαστάσεις και προδιαγραφές σκελετού κρεβατιού:
•

Μήκος: 190 cm

•

Ύψος: µε επίπεδη πλάτη:35-40 cm και µε ανυψωµένη την πλάτη 90-95 cm

•

Πλάτος: 60 cm

•

Καινούρια, κατάλληλα για επαγγελµατική χρήση στις παραλίες της Κοινότητας
Χλώρακας

•

Ο σκελετός να είναι επίπεδος, κατασκευασµένος από αλουµίνιο χρώµατος
(Silver),διαστάσεων 25x25mm, 1,5mm πάχος το ελάχιστο και βάρος 10kg µέχρι
13kg

•

Η επιφάνεια επαφής του σκελετού των κρεβατιών µε άµµο να είναι µεγάλη, ώστε να
µην βυθίζεται στην άµµο
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•

Η πλάτη του κρεβατιού να παίρνει κλίση 60 - 70 µοίρες από τον οριζόντιο άξονα και
να έχει δυνατότητα ανεβοκατεβάσµατος µε 3 - 5 στάσεις ρύθµισης κλίσης .

•

Για όλα τα µέρη του σκελετού να υπάρχουν ανταλλακτικά για τυχόν απώλεια ή ζηµιές

•

Να υπάρχει σύστηµα προσαρµογής της πλάτης στον κορµό του κρεβατιού, το οποίο
να εµποδίζει την κύρτωση του όταν ασκηθεί πίεση στο κέντρο του κρεβατιού.

•

Να µπορεί να στοιβάζεται το ένα πάνω στο άλλο για την εξοικονόµηση χώρου

•

Να αντέχει στον ήλιο και την υγρασία (γενικά σε συνθήκες που επικρατούν στην
παραλία) και να µην αλλοιώνεται το χρώµα του µε την πάροδο του χρόνου

•

Να είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην κυρτώνει όταν ασκηθεί
πίεση στο κέντρο του κρεβατιού

•

Ο σχεδιασµός να παρέχει ασφάλεια ώστε να αποτρέπει τον εγκλωβισµό των
δακτύλων µεταξύ της βάσης και της πλάτης του κρεβατιού

•

Να δοθεί γραπτή εγγύηση τουλάχιστον για 3 (τρία) χρόνια και αντικατάσταση των
ελαττωµατικών προϊόντων

•

Γραπτή εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για όλα τα µέρη του σκελετού τουλάχιστο
για δέκα χρόνια.

•

Αρίθµηση µε τετραψήφιο αριθµό ο οποίος θα είναι τυπωµένος σε πλάκα / φύλλο
alucobond ή άλλο παρόµοιο υλικό, διαστάσεων 10x2 cm και ύψος γραµµάτων 1.5
cm. Η πλάκα θα είναι στερεωµένη σε εµφανές σηµείο στο κρεβατάκι το οποίο θα
υποδειχθεί από τον υπεύθυνο Λειτουργό της Κοινότητας µε πριτσίνια από
αλουµίνιο. Οι αριθµοί που θα δοθούν θα αρχίζουν από το 0001 και πάνω.

Προδιαγραφές για το δίχτυ κρεβατιού:
•

Η επιφάνεια του κρεβατιού να είναι από ψηλής αντοχής δίχτυ διάτρητο,
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, χοντρό, να πλένεται, να µην καίγεται εύκολα και να
στερεώνεται µε πρέσα ή µε άλλον τρόπο που να επιτρέπει την απλή και εύκολη
στερέωση, αφαίρεση και επαναστερέωση του στο σκελετό του κρεβατιού. Σε κάθε
περίπτωση στερέωσης θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι στο δίχτυ δεν θα
επέλθει κύρτωση ( δηλαδή θα διατηρείται επίπεδη η επιφάνεια του) ούτε και
φθορά λόγω της χρήσης του από τους λουόµενους ή και λόγω των
κλιµατολογικών συνθηκών , που επικρατούν το καλοκαίρι.

•

Το κυρίως µέρος του κρεβατιού πρέπει να µπορεί να αντέχει τουλάχιστον 180kg
βάρος και η πλάτη του κρεβατιού 50kg τουλάχιστον.

•

Το δίχτυ να είναι UV Resistant (αντηλιακό), µονοκόµµατο, ανθεκτικό στον ήλιο, στην
υγρασία και στην άµµο για να µην φθείρεται και να µην αλλοιώνεται το χρώµα του

•

Το δίχτυ της επιφάνειας του κρεβατιού, να είναι χρώµατος ''Royal blue''. Ο ακριβής
προσδιορισµός του χρώµατος θα γίνει από τον Λειτουργό της Κοινότητας µε την
ανάθεση της σύµβασης στον επιτυχόντα προσφοροδότη και µετά από προσκόµιση
δείγµατος.

•

Στο δίχτυ επιφάνειας να είναι τυπωµένο το λογότυπο της Κοινότητας µε τη µέθοδο
µεταξοτυπίας µεγέθους 25-30 cm, σε σηµείο που θα υποδειχθούν από τον αρµόδιο
Λειτουργό .
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•

Να αντέχει στον ήλιο και την υγρασία (γενικά σε συνθήκες που επικρατούν στην
παραλία) και να µην αλλοιώνεται το χρώµα του µε την πάροδο του χρόνου

•

Για το διάτρητο δίχτυ να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον 3 (τρία) χρόνια.

•

Nα δοθεί εγγύηση στο σκελετό και parts του προϊόντος - κρεβατιού τουλάχιστον
χρονικής διάρκειας 5 ετών

•

Ο προσφοροδότης να διαθέτει ανταλλακτικά για τυχόν απώλεια, ζηµιές και
φυσιολογικές φθορές.

•

Οι προσφοροδότες είναι υποχρεωµένοι µετά την υποβολή της προσφοράς
εντός 5 (πέντε) ηµερών, να παρουσιάσουν στο Κοινοτικό Συµβούλιο
Χλώρακας δείγµα του προσφερόµενου προϊόντος, για επιθεώρηση και
βαθµολόγηση για σκοπούς αξιολόγησης, από την Τεχνική Επιτροπή

•

Ο κατασκευαστής του προϊόντος να έχει πιστοποίηση ΙSO

1.2 Απαιτήσεις Εκθέσεων (∆εν εφαρµόζεται)
2.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
(∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)
3.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των υπό προµήθεια προϊόντων θα γίνει στις αποθήκες του Κοινοτικού
Συµβουλίου Χλώρακας. Ο ακριβής τόπος παράδοσης θα γνωστοποιηθεί σε µεταγενέστερο
στάδιο.

3.2 Χρονοδιάγραµµα παράδοσης
Η παράδοση των υπό προµήθεια προϊόντων θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) µηνός από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

3.3 Έλεγχος και παραλαβή παραδοτέων
Η παράδοση των προµηθειών θα γίνεται µε βάση τις προδιαγραφές και τους όρους
εγγράφων του παρόντος διαγωνισµού
Όλα τα προϊόντα θα παραδοθούν βάση του χρονοδιαγράµµατος παράδοσης όπως αυτό
περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 3.2 Χρονοδιάγραµµα παράδοσης
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