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    Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια α) σκυροδέματος του  τύπου C 16/20 και β) δομικού πλέγματος STIV (S500s) μετά της μεταφοράς επί τόπου   των έργων σύμφωνα με της ανάγκες του Δήμου. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).
Τα υπό προμήθεια είδη θα ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές:
α) Για τα αδρανή του σκυροδέματος ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 :2002 ( ΚΥΑ 5328/122/ ΦΕΚ386Β/20-3-2007),  για την παραγωγή και μεταφορά του σκυροδέματος ισχύει η Ελληνική Τεχνική  Προδιαγραφή  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00 που εγκρίθηκε μαζί με  440 (ΕΤΕΠ) με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/ ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012  Υπουργική Απόφαση και γενικώς   εφαρμόζεται    ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ).
Τα αδρανή υλικά που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και θα πρέπει να ικανοποιούν τις κοκκομετρικές διαβαθμίσεις που προδιαγράφονται στους ελληνικούς κανονισμούς για χρήση σε τεχνικά έργα και να διαθέτουν αμελητέα πλαστικότητα.Η σήμανση CE τεκμηριώνεται με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού και πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού  αλλά και καθ. όλη  τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. Η μεταφορά του έτοιμου σκυροδέματος θα γίνεται με μέσα του προμηθευτή ,τα οποία θα είναι ικανά να μεταφέρουν το υλικό στο τόπο που θα ζητηθεί από τον Δήμο. Τα οχήματα μεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ . και φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη μεταφορά και παράδοση των υλικών.
β) Το δομικό πλέγμα Β500C-Τύπου Τ131   σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα Ελληνικά πρότυπα.
    Η μεταφορά του Δομικού Πλέγματος θα γίνεται με μέσα του προμηθευτή τα οποία θα είναι ικανά να μεταφέρουν το υλικό στο τόπο που θα ζητηθεί από τον Δήμο. Τα οχήματα μεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ . και φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη μεταφορά και παράδοση των υλικών.
        Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών 
    σε  πιστοποιημένα εργαστήρια σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την κρίση της, με έξοδα του 
    προμηθευτή.
         Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή, θα γίνεται μερική η ολική  
    χρηματική  περικοπή της προβληματικής  προμήθειας, μετά την σύνταξη του σχετικού πρακτικού 
    από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
        Η υπηρεσία δύναται με κάθε παραλαβή πέραν του δελτίου αποστολής, να απαιτεί σχετικό 
 ζυγολόγιο η αν κρίνει σκόπιμο να αποστέλλει το φορτίο σε ουδέτερο ζυγό με έξοδα του προμηθευτή.
   Κατόπιν των ανωτέρω  και  σε εφαρμογή του Π.Δ 334/1994 ,πρέπει  ο προμηθευτής να προσκομίσει  το Πιστοποιητικό ΕΚ για τον έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης , την άδεια λειτουργίας του Λατομείου αδρανών υλικών για το Σκυρόδεμα  καθώς  και το πιστοποιητικό σήμανσης CE των αδρανών υλικών του σκυροδέματος.
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