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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EFSTRATIOS ZACHAROPOULOS
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ΧΡΗΜ/ΣΗ: Από τον άξονα προτεραιότητας 09: «Αειφόρος
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π.
¨Μακεδονία Θράκη¨. Η πράξη συγχρηματοδοτείτε από το
Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. (ΟΠΣ
383731)
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από
το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου και κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTOS
CHASAPIS
Ημερομηνία: 2015.08.11 13:30:45 EEST

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/03-06-2015

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο της προμήθειας είναι ο εσωτερικός εξοπλισμός των κτιρίων
που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών
ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον πρώην οικισμό
ΔΕΗ Μεσοχωρίου.
Τα άρθρα που ακολουθούν ισχύουν για κάθε ΟΜΑΔΑ της πράξης.
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Τρόπος προμήθειας - Ισχύουσες Διατάξεις
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με την διαδικασία του δημόσιου
ανοικτού διαγωνισμού με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και την χρήση
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η ανάθεση της προμήθειας διέπονται από
τις διατάξεις του ΠΔ60/2007 και του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. ενώ η εκτέλεση της προμήθειας
διέπεται από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. και τις γενικές αρχές ενωσιακού
δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν
με βάση τις κείμενες διατάξεις, πλην του ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί ως προσωρινός ανάδοχος της ΟΜΑΔΑΣ είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Σύμβαση
Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση καταρτίζεται από τον ΔΗΜΟ η σχετική
Σύμβαση της ΟΜΑΔΑΣ, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την
εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη
ΑΡΘΡΟ 5Ο
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ξεχωριστά για
κάθε ΟΜΑΔΑ της πράξης που κατακυρώθηκε σε αυτόν, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας εκάστης
κατακυρωθείσας σε αυτόν ΟΜΑΔΑΣ της πράξης, χωρίς τον ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Πλημμελής κατασκευή.
Εάν τα είδη δεν εκπληρώνουν τους όρους της Συμβάσεως ή εμφανίζουν
ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος κατόπιν απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει ή να τις βελτιώσει ολικά
ή μερικά, ανάλογα με την απαίτηση του ΔΗΜΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 28 και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 7Ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο
ΟΜΑΔΑΣ για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 35 του Ε.Κ.ΠΟ.ΤΑ,
παρ. 1 και 2. Η έκπτωση γίνεται με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου του ΔΗΜΟΥ, οπότε και
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Α.Α. η εγγύηση συμμετοχής του ή η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση.
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με
το άρθρο 35 του Ε.Κ.ΠΟ.ΤΑ., παρ. 5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η
έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται
σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Α.Α.
Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο ανάδοχος ΟΜΑΔΑΣ κηρύσσεται έκπτωτος,
επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33, 34 και 35
του Ε.Κ.ΠΟ.ΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Υλικά κατά την παραλαβή
Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας υλικά, θα είναι
τελείως καινούργια και αμεταχείριστα, τελευταίου τύπου και κατασκευής από
τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά και θα πληρούν τις Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισμούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του
περιβάλλοντος.
Ακόμα, τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς
και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να
προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει
να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή και
υγιεινή χρήση τους από τους εργαζομένους.

ΑΡΘΡΟ 9Ο
Τεχνική υποστήριξη - Ανταλλακτικά
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού
για δύο χρόνια (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας), χωρίς περιορισμό
ωρών λειτουργίας και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Α.Α.
Μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ξεκινά η περίοδος
αποδοτικής λειτουργίας των ειδών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δεσμευτεί
ότι θα μπορεί να διαθέτει στον ΔΗΜΟ όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τα
επόμενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον από την λήξη της περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας
Εάν ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, η ως άνω υποχρέωση για
την διάθεση ανταλλακτικών για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον θα
αναφέρεται στους κατασκευαστές των ειδών με έγγραφη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου των εργοστασίων αυτών, θα κατατεθεί γραπτώς στα Ελληνικά ή
με επικυρωμένη μετάφραση και θα ισχύει για την Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Επίδειξη - Εκπαίδευση
Ο ανάδοχος θ' αναλάβει την υποχρέωση.(Μόνο για τις ομάδες 3, 4, 5, 6 και 9)
για την επίδειξη σε λειτουργία και την εκπαίδευση του απαιτούμενου
προσωπικού που θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ, (δύο άτομα τουλάχιστον), σ' όλες
τις λειτουργίες χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και περιοδικής συντήρησης
(service) των προσφερόμενων ειδών μέχρι την Οριστική Παραλαβή της
προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) και λοιπές βεβαιώσεις
Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς, να
συμπεριλάβει πλήρη τεχνική περιγραφή, εγχειρίδια και όλα τα απαραίτητα
τεχνικά φυλλάδια για την αξιολόγηση της προσφοράς του, στην Ελληνική
γλώσσα. Τα εργοστασιακά εγχειρίδια μπορούν να είναι και στην Αγγλική
γλώσσα, εκτός αυτών που απαιτείται σαν απαράβατος όρος να παραδίδονται
στην ελληνική γλώσσα.
Τα κατατιθέμεθα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει

να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται
στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του
μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο
οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των
πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.
Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα
αναγραφόμενα στα τεχνικά φυλλάδια ή δεν περιλαμβάνονται σε αυτά, πρέπει
να κατατίθεται σχετική επιβεβαιωτική επιστολή επίσημα μεταφρασμένη ή/και
επίσημες βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα από το νόμιμο εκπρόσωπο του
οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή
εκπροσώπους. Ακόμα, θα πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία
του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail), ώστε να
παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση.
Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 12Ο
Διευκρινίσεις
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά (στο φάκελο τεχνικής
προσφοράς) τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών

της

ΟΜΑΔΑΣ σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (με
την συμπλήρωση των Φύλλων Συμμόρφωσης).
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να παρέχουν σχετικές
διευκρινίσεις για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία καθ'
όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε
εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την
απαλλαγή του ΔΗΜΟΥ από τους δασμούς κλπ με την παρακολούθηση και την
βοήθεια του ΔΗΜΟΥ.
Η Α.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή
τρίτων.

Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος (έστω και αν εκ
παραδρομής δεν αναφέρεται) νοείται ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα
αυτού.
Παρανέστι 3-6-2015
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