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ο

Άρθρο 1
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
Η παξνύζα ζπγγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε αλνηρηό δεκόζην δηεζλή κεηνδνηηθό δηαγσληζκό θαη
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά, γηα ηνλ εμνπιηζκό πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζην Ρέζπκλν.
ο

Άρθρο 2
Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη από:
1. Σελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 11389/93 «Εληαίνο Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο» (Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.)
2. Σν Ν.3463/06 «Δεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο»
3. Σνλ Ν.2286/95 «Πεξί Πξνκεζεηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεσλ πλαθώλ Θεκάησλ»
4. Σνλ Ν.2522/97 «Δηθαζηηθή Πξνζηαζία θαηά ην ηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ύλαςεο πκβάζεσο
Δεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθώλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ύκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/665 ηεο ΕΟΚ»
5. Σν Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο 2004/18/ΕΚ»
6. Σηο ηξνπνπνηεηηθέο ησλ αλσηέξσ
ο

Άρθρο 3
πκβαηηθά ζηνηρεία
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη :
1.
Η δηαθήξπμε ηεο Δεκνπξαζίαο.
2.
Ο Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο
3.
Η Γεληθή & Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ
4.
Η Σερληθή Έθζεζε.
5.
Ο Ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο.
ο

Άρθρο 4
Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλνηρηό δεκόζην δηεζλή κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε
βάζε ηνπο όξνπο νη νπνίνη ζα θαζνξηζηνύλ από ηε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 11389/93
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο.
ο

Άρθρο 5
Απαληήζεηο ζηα ηερληθά ζηνηρεία
Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο ζηηο νπνίεο ζα
πξέπεη λα δώζνπλ πιήξεηο θαη ζαθείο απαληήζεηο. Επίζεο ζα πξέπεη λα δνζνύλ πιήξε ζηνηρεία, γηα λα
κπνξέζεη ε επηηξνπή λα πξνβεί ζε ζσζηή αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ.
ο

Άρθρο 6
Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο
Από ηνλ δηαγσληδόκελν ζα νξίδεηαη ζαθώο ζηελ πξνζθνξά ν ρξόλνο παξάδνζεο θαη ν νπνίνο δελ ζα
ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) εκέξεο, ιακβαλόκελεο ζαλ εκεξνκελία κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ, ηεο εκεξνκελίαο
ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο.
Παξάιιεια ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην θεθ. Ε ηεο δηαθήξπμεο.
Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κεηά από
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα παξαηαζεί κέρξη ην ¼ απηνύ ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ
πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία, πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
ο

Άρθρο 7
ύκβαζε
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε
εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
ην αξγόηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ
πεξίπησζε όκσο απηή ν ρξόλνο παξάδνζεο, αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο
ζρεηηθήο πίζησζεο. Εθόζνλ ε ζύκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10)
εκεξώλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξόλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο ζύκβαζεο.
ο

Άρθρο 8
Άξλεζε ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο θαη ζπλέπεηα απηήο
Αλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε,
θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δήκνπ Ρεζύκλνπ θαη επηβάιινληαη
ζηνλ πξνκεζεπηή όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 35 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο.
ο

Άρθρο 9
Εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
πξνκήζεηαο θαη παξέρεηαη κε κία εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Σ.Π.Κ.Δ.
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλε θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν γηα ην Δεκόζην θαη ζα
απεπζύλεηαη πξνο ην Δήκν.
Επηπιένλ ε Σξάπεδα ζα δειώλεη ζηελ επηζηνιή όηη ε παξερόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
επξίζθεηαη εληόο ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ εγγύεζεο πξνο ην Δεκόζην θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα Δεκνζίνπ
Δηθαίνπ θαη όηη νη ππνρξεώζεηο ηεο από ηελ εγγύεζε ιύνληαη κόλν κε ηελ επηζηξνθή ζ’ απηήλ ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή κε έγγξαθε δήισζε ηνπ Δήκνπ όηη εμέιεηπε ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν θαηαηέζεθε.
Η κε πξνζθόκηζε ηεο εγγύεζεο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνθιείεη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ύκβαζεο κε ηελ ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ θαη ηζνδπλακεί κε άξλεζε ηνπ γηα ζπλνκνιόγεζε θαη
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη επηθέξεη ηηο λόκηκεο θπξώζεηο, δειαδή ηελ έθπησζε ηνπ θαη ηελ ππέξ ηνπ
Δήκνπ θαηάπησζε ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό θαηαηεζείζαο εγγύεζεο.
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ησλ εηδώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.
ο

Άρθρο 10
Υξόλνο εγγύεζεο
Ο ρξόλνο εγγύεζεο κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθώλ,
κεηξνύκελνο από ηελ εκεξνκελία πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ, ζα θαζνξηζηεί κε ηελ πξνζθνξά ησλ
δηαγσληδνκέλσλ.
ο

Άρθρο 11
Πνηληθέο ξήηξεο-έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ
Αλ ππάξμεη αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ, κπνξεί λα
επηβιεζνύλ, ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ, νη θπξώζεηο θαη ην πξόζηηκν πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 27, 33 θαη
35 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο.
ο
Άρθρο 12
Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή
Η πξνζσξηλή παξαιαβή ελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ. Αλ θαηά ηελ
παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο
κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απόξξηςε ηνπ παξαιακβαλόκελνπ είδνπο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
θαηαζθεπαζηηθώλ ή ιεηηνπξγηθώλ αλσκαιηώλ απηνύ. Αλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ
πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ε ίδηα ζα νξίζεη, ν Δήκνο δηθαηνύηαη λα ελεξγήζεη ηελ
ηαθηνπνίεζε απηώλ θαηά ην πξνζθνξόηεξν, γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνύ ηξόπν. Γηα ηελ
θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγύεζε ηνπ αλαδόρνπ.
Όηαλ πεξάζεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο εγγύεζεο ελεξγείηαη κε βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 11389/93
Τπ.Απόθαζεο, ε νξηζηηθή παξαιαβή από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.

ο

Άρθρο 13
Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο, εμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο
Ο αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα
ηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Ο εμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο εθδίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ησλ πιηθώλ.
ο

Άρθρο 14
Επίιπζε δηαθνξώλ
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνύλ από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο,
επηιύνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 40 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο.
ο

Άρθρο 15
Πιεκκειήο θαηαζθεπή
Αλ ε θαηαζθεπή ησλ πιηθώλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο ή εκθαλίδεη
ειαηηώκαηα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα βειηηώζεη ή λα ηα αληηθαηαζηήζεη ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Αλ ζην ρξόλν εγγύεζεο εκθαληζηεί έιιεηςε κηαο ηδηόηεηαο πνπ ζπκθσλήζεθε ή ειαηηώκαηα πνπ δελ
κπνξνύζαλ λα γίλνπλ αληηιεπηά θαηά ηελ παξαιαβή ν Δήκνο κπνξεί λα επηδηώμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
πιηθώλ ή ηκήκα απηώλ κε άιιν θαηλνύξγην ηδίσλ πξνδηαγξαθώλ.
Ιζρύνπλ γεληθώο ηα άξζξα 28 έσο θαη 34 ηνπ Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.
ο

Άρθρο 16
Σξόπνο πιεξσκήο
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ζην πξνκεζεπηή ζα γίλεη σο εμήο: νιόθιεξν ην πνζό ηεο ζπλνιηθήο
αμίαο ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ αξκόδηα
αξρή.
ο

Άρθρο 17
Εθνδηαζκόο κε αληαιιαθηηθά
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη όπσο κέζα ζε ρξνληθή πεξίνδν δέθα (10) εηώλ, από ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο λα εθνδηάδεη ην Δήκν κε όια αλεμαηξέησο ηα αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα.
Εηδηθώο γηα ηα εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά ζπλήζνπο ρξήζεο θαη θζνξάο ν πξνκεζεπηήο
ππνρξεώλεηαη λα έρεη δηαξθή παξαθαηαζήθε ώζηε ζε πξώηε δήηεζε λα ηα πξνκεζεύεη ζην Δήκν.
ο

Άρθρο 18
πκθσλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – Σερληθά ζηνηρεία – Πξόζζεηα ζηνηρεία
Η θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη από πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη όηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ. Σα πξνζθεξόκελα πιηθά πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο. Οη πξνηεηλόκελεο ιύζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε βαζηθνύο κεραληζκνύο ή ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά απνξξίπηνληαη θαη δελ
βαζκνινγνύληαη. Επίζεο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε αζαθή ή ειιηπή ηερληθή πξνζθνξά.
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