ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αρ. Μελέτης: 21/2015

Χρηµατοδότηση:

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισµός: 27.000,00 € µε Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 27.000,00 € µε Φ.Π.Α.
(κωδικός CPV 34350000-5 του Ενιαίου Προγράµµατος
Προµηθειών)

Περιεχόµενα:
1. Τεχνική Περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Σχέδιο ∆ιακήρυξης
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ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Χρηµατοδότηση:

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισµός: 27.000,00 €

Αρ. Μελέτης: 21/2015

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας

Η µελέτη αφορά την προµήθεια ελαστικών, για την κάλυψη των αναγκών,
όλων των οχηµάτων του ∆ήµου Ηράκλειας .
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 27.000,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.. Τα δε είδη και οι ποσότητες
αναγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη της µελέτης.
Η δαπάνη των 27.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της παραπάνω
προµήθειας προέρχεται από ∆ηµοτικούς Πόρους.
Στο κόστος θα συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση –ζυγοστάθµιση των
ελαστικών στα οχήµατα του ∆ήµου Ηράκλειας . Για το σκοπό αυτό θα πρέπει
ο ανάδοχος να µεριµνήσει έτσι ώστε η τοποθέτηση να γίνεται σε κατάλληλο
χώρο -συνεργείο τοποθέτησης ελαστικών , σε απόσταση το πολύ έως 30
χλµ. από την έδρα του ∆ήµου Ηράκλειας , για τον προφανή λόγω της
αποφυγής υπέρογκων εξόδων σε καύσιµα – πλατφόρµες κτλ. ,από τη µεριά
του ∆ήµου , προκειµένου να προσκοµισθούν τα οχήµατα στον κατάλληλο
χώρο. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη άδεια
λειτουργίας (ο ίδιος ή τυχόν συνεργαζόµενο) για τοποθέτηση ελαστικών
βαρέων οχηµάτων αλλά και τροχών συνήθων οχηµάτων.
Η προµήθεια αυτή θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης
11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. και το Π.∆. 323/87 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις µε Κ.Α. 10.6671.02 ποσού
1.000,00€ Κ.Α.20.6672.02 ποσού 8.000,00€ ποσού Κ.Α. 30.6672.04 ποσού
18.000,00€ του προϋπολογισµού του έτους 2015.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
α) Η αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφαση "Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ). (ΦΕΚ 185/Β)
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β) Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
(ΦΕΚ 19/Α)

Ηράκλεια 21-05-2015
Οι Συντάξαντες

Ηράκλεια 21-05-2015
Ο Προϊστάµενος του
Τµήµατος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας

Θεοδοσίου Γεώργιος
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.

∆ηµητριάδης Σάββας
∆ιοικ. Υπαλλήλων

Μπούσιος ∆ηµήτριος
Τοπογράφος Μηχ/κος
Τ.Ε.

Ηράκλεια 21-05-2015
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος της ∆/σης
Τεχνικών
Υπηρεσιών Πολεοδοµίας &
Περιβάλλοντος

Παπαβασιλείου Αργύρης
Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.
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ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αρ. Μελέτης: 21 /2015

Χρηµατοδότηση:

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισµός: 27.000,00 €
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Περιγραφή

Κωδικός

Μονάδα

CPV

Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(€)

Συνολική
Τιμή (€)

Α. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας καθαριότητας και Πρασίνου

Α1

Ελαστικό διάστασης 295/80
R22.5 κατάλληλο για
απορριµµατοφόρο

CPV
34350000-5

τεµ.

16

406,50

6.504,00 €

Σύνολο 1

6.504,00 €

Β. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

Β1

Ελαστικό τύπου 12.5/80
R18 κατάλληλο για
χωµατουργικά µηχ/τα
(Σκαπτικό) JCB µπροστινά

CPV
34350000-5

τεµ.

5

292,67

1.463,35 €

Β2

Ελαστικό τύπου 13.00 - 24
κατάλληλο για χωµατουργικά
µηχ/τα (Γκρέϊντερ)

CPV
34350000-5

τεµ.

12

650,41

7.804,92 €

Β3

Ελαστικό τύπου
315/80/22,5 κατάλληλο
για φορτηγά µηχ/τα

CPV
34350000-5

τεµ.

6

487,80

2.926,80 €

Β4

Ελαστικό τύπου 16,9/28
JCB πίσω κατάλληλο για
χωµατουργικά µηχ/τα

CPV
34350000-5

τεµ.

4

609,76

2.439,04 €

Σύνολο 2

14.634,11 €

Γ. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας ∆ιοικησης

Γ2

Ελαστικό τύπου 215/55/17
κατάλληλο για επιβατικό
αυτοκίνητο

CPV
34350000-5

τεµ.

4

203,25

813,00 €

Σύνολο 2

813,00 €

Συνολο 1=2

21.951,11 €

Στρογγυλοποίηση

0,11 €
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Συνολο

Ηράκλεια 21-05-2015
Οι Συντάξαντες

Ηράκλεια 21-05-2015
Ο Προϊστάµενος του
Τµήµατος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας

Θεοδοσίου Γεώργιος
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.

∆ηµητριάδης Σάββας
∆ιοικ. Υπαλλήλων

Μπούσιος ∆ηµήτριος
Τοπογράφος Μηχ/κος
Τ.Ε.

21.951,22 €

ΦΠΑ 23%

5.048,78 €

Σύνολο

27.000,00 €

Ηράκλεια 21-05-2015
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος της
∆/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών Πολεοδοµίας
& Περιβάλλοντος

Παπαβασιλείου Αργύρης
Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.
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ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Χρηµατοδότηση:

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισµός: 27.000,00 €

Αρ. Μελέτης : 21 /2015
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

α/α

Περιγραφή

Κωδικός

Μονάδα

CPV

Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(€)

Συνολική
Τιμή (€)

Α. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας καθαριότητας και Πρασίνου

Α1

Ελαστικό διάστασης 295/80
R22.5 κατάλληλο για
απορριµµατοφόρο

CPV
34350000-5

τεµ.

16

406,50

6.504,00 €

Σύνολο 1

6.504,00 €

Β. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

Β1

Ελαστικό τύπου 12.5/80
R18 κατάλληλο για
χωµατουργικά µηχ/τα
(Σκαπτικό) JCB µπροστινά

CPV
34350000-5

τεµ.

5

292,67

1.463,35 €

Β2

Ελαστικό τύπου 13.00 - 24
κατάλληλο για χωµατουργικά
µηχ/τα (Γκρέϊντερ)

CPV
34350000-5

τεµ.

12

650,41

7.804,92 €

Β3

Ελαστικό τύπου
315/80/22,5 κατάλληλο
για φορτηγά µηχ/τα

CPV
34350000-5

τεµ.

6

487,80

2.926,80 €

Β4

Ελαστικό τύπου 16,9/28
JCB πίσω κατάλληλο για
χωµατουργικά µηχ/τα

CPV
34350000-5

τεµ.

4

609,76

2.439,04 €

Σύνολο 2

14.634,11 €

Γ. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας ∆ιοικησης

Γ2

Ελαστικό τύπου 215/55/17
κατάλληλο για επιβατικό
αυτοκίνητο

CPV
34350000-5

τεµ.

4

203,25

813,00 €

Σύνολο 2

813,00 €
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●
Οι προδιαγραφές των ελαστικών πρέπει να είναι ίδιες ή ακόµη και καλύτερες,
µε αυτές που ζητούνται από την παρούσα τεχνική έκθεση και να αποτυπώνονται
ανάγλυφα στο προφίλ του ελαστικού σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.
●
Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σε χώρα µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν ανάγλυφα την σχετική σήµανση πιστοποίησης
CE. Θα πρέπει να πληρούν τις οδηγίες της εγκυκλίου του Ευρωπαϊκού Τεχνικού
Οργανισµού Ελαστικών και Ζαντών (European Tyre and Rim Technical Organisation
E.T.R.T.O.)
●
Τα ελαστικά πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα
περιλαµβάνει την σωστή λειτουργία τους µε εγγύηση χιλιοµετρικής απόστασης, η
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
50.000Km.
●
Τα ελαστικά πρέπει να είναι καινούργια και δεν πρέπει να έχουν υποστεί
κατεργασία αναγόµωσης.
●
Τα ελαστικά πρέπει να έχουν ηµεροµηνία παραγωγής που να µην απέχει
χρονικά περισσότερο από 12 µήνες από την ηµεροµηνία τοποθέτησής τους.
●
Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να συνοδεύονται µε τα
σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας (ISO ή ισοδύναµου της εταιρίας
πιστοποίησης).
●
Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές,
εξογκώµατα, σχισίµατα στην επιφάνειά τους δεν θα παραλαµβάνονται από την
Υπηρεσία, µε ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του
∆ήµου, έως την αντικατάσταση αυτών µε τα πρέποντα.
●
Στην τιµή της προµήθειας των ελαστικών θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η
εργασία αποκαθήλωσης (Ξεζαντάρισµα), η εργασία τοποθέτησης των καινούργιων
ελαστικών στις ζάντες των τροχών (Ζαντάρισµα), η ζυγοστάθµιση αυτών καθώς και η
τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων βαλβίδων όπου αυτά
απαιτούνται.
●
Η προµήθεια και η τοποθέτηση των ελαστικών στα οχήµατα του ∆ήµου πρέπει
να γίνεται το αργότερο εντός (2) δύο εργάσιµων ηµερών , από την τηλεφωνική
εντολή της Υπηρεσίας µας στον ανάδοχο.
●
Η παραλαβή των ελαστικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα µε τις ανάγκες της
υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία
της υπηρεσίας µε τον ανάδοχο, εκτός εάν το όχηµα δεν µπορεί να µετακινηθεί (λόγω
π.χ. καταστροφής του ελαστικού), οπότε η αντικατάσταση όσων ελαστικών που
απαιτούνται θα γίνεται επιτόπου από κινητό συνεργείο επισκευής του αναδόχου
χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου. (Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση
αποδοχής του προµηθευτή)
●
Το συνεργείο αλλαγής επισκευής και τοποθέτησης των ελαστικών του
αναδόχου (του ιδίου ή τυχόν συνεργαζόµενο) πρέπει να βρίσκεται το πολύ σε
απόσταση 30 χλµ. από την έδρα του ∆ήµου Ηράκλειας . Για τον προφανή λόγω
της αποφυγής εξόδων από τη µεριά του δήµου για την µετακίνηση των οχηµάτων
κυρίως των βαρέων , σε µεγάλες αποστάσεις.(κόστος καυσίµων , πλατφόρµες ,
απουσία µηχανηµάτων κτλ.)
●
Η προσφορά κάθε προµηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται µε τα απαραίτητα τεχνικά
φυλλάδια στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο προµηθευτής
υποχρεούται να προσκοµίσει δελτία τεχνικών , προδιαγραφών (προσπέκτους)
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από κάθε µάρκα ελαστικού που είναι στην πρόσφορα , επίσηµο (µε σφραγίδα και
υπογραφή) από την αντιπροσωπεία, ή τον εισαγωγέα, ή το εργοστάσιο
κατασκευής
●
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης εφόσον δεν έχουν
εξαντληθεί τα ποσά του προϋπολογισµού ανάθεση και η προσφορά του αναδόχου
τον δεσµεύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης αποκλειόµενης κάθε αύξησης στην
συµβατική αξία των ελαστικών.
●
Τα ελαστικά θα φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα στην εξωτερική επιφάνεια τους τα εξής
Στοιχεία : ( έλεγχος κατά την παραλαβή τα υποδεικνύει ο ανάδοχος στην αρμόδια επιτροπή)
Μάρκα και τύπο
Ένδειξη χρόνου κατασκευής.
Ένδειξη DOT.
E.T.R.T.O.
Έγκριση καταλληλόλητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Αγορά, που
απεικονίζεται µε το γράµµα Ε εγγεγραµµένο σε κύκλο µε ακολουθία ενός αριθµού
που πιστοποιεί την συµµόρφωση στον κανονισµό ECE.
Σύµβολο ταχύτητας και δείκτη φορτίου.

κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για:
- την τήρηση των τιµών προσφοράς από την έναρξη µέχρι και την λήξη,
-την τήρηση προµήθειας ελαστικών µε την µάρκα και κωδικό που περιγράφονται στην
προσφορά.
- την εγγύηση καλής ποιότητας & λειτουργίας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1)
έτους
-την συντήρηση και επισκευή για τα ελαστικά από τα οχήµατα του δήµου µας.
- την άµεση αντικατάσταση όλο το 24ωρο, καθηµερινές και αργίες των φθαρµένων
ελαστικών µε οργανωµένο κινητό συνεργείο που διαθέτει, εντός των ορίων του
∆ήµου Ηράκλειας.
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ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Χρηµατοδότηση:

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισµός: 27.000,00 €

Αρ. Μελέτης: 21 /2015

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια ελαστικών επισώτρων, για τις ανάγκες των
οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Ηράκλειας για διάστηµα ενός (1) έτους, µε
διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,
προϋπολογισµού δαπάνης 27.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις:
α) Της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήµερα. β) Του εν ισχύει ∆.Κ.Κ.

ΑΡΘΡΟ 3ο - Συµβατικά τεύχη
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Η διακήρυξη του διαγωνισµού
2) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου
3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
4) Η συγγραφή υποχρεώσεων
5) Οι τεχνικές προδιαγραφές
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ΑΡΘΡΟ 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει η
Οικονοµική Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

«Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης»

ΑΡΘΡΟ 5ο - Σύµβαση
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσµατος
αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των
δέκα (10) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών για να υπογράψει τη
σύµβαση και να καταθέσει την κατά το σχετικό άρθρο της παρούσης, εγγύηση για την
καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Χρόνος και τόπος παράδοσης
Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται εντός (2) δύο εργάσιµών ηµερών , από την
σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας και επί του οχήµατος το οποίο θα µεταφέρεται στις
εγκαταστάσεις του αναδόχου µε ευθύνη του ∆ήµου.
Σε περίπτωση που το όχηµα δεν µπορεί να µετακινηθεί (λόγω π.χ. καταστροφής του
ελαστικού), τότε η αντικατάσταση όσων ελαστικών απαιτούνται θα γίνεται επιτόπου
από κινητό συνεργείο επισκευής του αναδόχου χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική
επιβάρυνση του ∆ήµου.
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της προθεσµίας παράδοσης, ορίζεται ποινική ρήτρα
(200,00 €) η οποία επιβάλλεται στον προµηθευτή µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
µετά από αιτιολογηµένη έκθεση της Υπηρεσίας. Παράταση της προθεσµίας
παράδοσης δίδεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της
Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο ∆ήµος διατηρεί το
δικαίωµα να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο µε όλες τις σχετικές συνέπειες
σύµφωνα µε το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
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ΑΡΘΡΟ 7ο – Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής
Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την υποχρέωση µαζί µε τα δικαιολογητικά της προσφοράς να
προσκοµίσουν και εγγυητική επιστολή, αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του
Τ.Π.Κ.∆. για ποσό ίσο µε το 2% (439,05 € ή µεγαλύτερη) του προϋπολογισµού χωρίς
το Φ.Π.Α. σαν εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό που θα ισχύει για επτά (7)
µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής θα είναι συνταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο.
2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος στο όνοµα του οποίου κατακυρώθηκε η δηµοπρασία υποχρεούται να
αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, µε εγγύηση ίση προς 5%
(1.097,60€ ή µεγαλύτερη) του συµβατικού προϋπολογισµού χωρίς το Φ.Π.Α. Η
εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της
σύµβασης ή κατά την υπογραφή αυτής.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγµένη κατά τον τύπο
που ισχύει στο ∆ηµόσιο. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή
χρονολογία λήξης δεν θα γίνονται δεκτές.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική και
ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων των συµβαλλοµένων.

ΑΡΘΡΟ 8ο – Άρνηση υπογραφής της σύµβασης
1.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση εντός δέκα (10)

ηµερών από της γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο
εγγύηση, η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου.
2.

Ο ∆ήµος δικαιούται να αναζητήσει από τον αρνηθέντα την υπογραφή της

σύµβασης κάθε τυχόν γενόµενης σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας.
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ΑΡΘΡΟ 9ο - Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου
1.- Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή,
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου.
2.- Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµά του, που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του
ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ.
3.- Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση
όταν:
α)

Η

σύµβαση

δεν

υπογράφηκε

αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα.

ή

το

υλικό

δεν

παραδόθηκε

ή

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.- Με απόφαση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου από τη σύµβαση, µπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγουµένη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, που γίνεται σε βάρος του.
5.- Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύµβασης κατά περίπτωση.
β) Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους
υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για
απευθείας ανάθεση είτε µε διενέργεια διαγωνισµού είτε µε απευθείας αγορά, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ
κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του φορέα ή το τυχόν διαφέρον που θα
προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός
γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του
υλικού κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του
καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση του ∆ηµοτικού
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Συµβουλίου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
γ) Προσωρινός αποκλεισµός του προµηθευτή από τις προµήθειες του ΟΤΑ για χρονικό
διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο του έτους.
δ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών για τα
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά
µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν
τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν
εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ενιαίου κανονισµού
προµηθειών ΟΤΑ.
ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από
την σύµβαση
προµηθευτή είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού
από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των
τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή
µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως
εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία,
από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.
6.-Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της
σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά τον υπολογισµό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από
την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία
συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 10ο - Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
1.- Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ενιαίου
κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά
περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
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α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2
του µεγίστου προβλεποµένου από το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών
ΟΤΑ χρόνου παράτασης, 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου
παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
2.- Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της
συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε
περίπτωση

που

χρησιµοποίηση

τα
των

υλικά
υλικών

που
που

παραδόθηκαν
παραδόθηκαν

εκπρόθεσµα

επηρεάζουν

εµπρόθεσµα,

το

τη

πρόστιµο

υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3.- Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για
εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής ανεξάρτητα από
την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση
αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος
παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4.- Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης-παράδοσης ή
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
ευλόγου κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για τον οποίο δεν ευθύνεται ο
προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης.
5.- Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή εκτός από τα προβλεπόµενα κατά
τα ανωτέρω, πρόστιµο καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής που υπολογίζεται από εποµένη της λήξης του συµβατικού ή
µετατεθέντος χρόνου παράδοσης µέχρι της προσκόµισης του συµβατικού υλικού µε το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.
6.- Η ύπαρξη του προστίµου και των τόκων επί των τόκων επί της προκαταβολής
γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας
ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
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προκαταβολής αντίστοιχα εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο
ποσό.
7.- Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο – Προσωρινή και οριστική παραλαβή
1.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της

11389/93 της Υπουργικής Απόφασης, από την αρµόδια τριµελή επιτροπή.
2.

Σε περίπτωση κατά την οποία για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να

διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψης της προµήθειας.
3.
Για τα υλικά που χρειάζεται χρόνος δοκιµαστικής λειτουργίας συντάσσεται
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και µετά την πάροδο έξι (6) µηνών
ολοκληρώνεται η προµήθεια µε την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 12ο - Κρατήσεις
Τον προµηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης της
δηµοπρασίας , καθώς και κάθε νόµιµη ή νέα κράτηση άγνωστη µέχρι σήµερα, που θα
εµφανισθεί κατά το διάστηµα από την σύνταξη της παρούσας µελέτης µέχρι την
ηµεροµηνία που θα γίνει ο διαγωνισµός . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο.

ΑΡΘΡΟ 13ο – Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσης προµήθειας
επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 14ο – Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς
Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναπροσαρµογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της συµβατικής
χρονικής περιόδου.

Ηράκλεια 21-05-2015
Οι Συντάξαντες

Θεοδοσίου Γεώργιος
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.

Ηράκλεια 21-05-2015
Ο Προϊστάµενος του
Τµήµατος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας

Ηράκλεια 21-05-2015
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος της
∆/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών Πολεοδοµίας
& Περιβάλλοντος
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∆ηµητριάδης Σάββας
∆ιοικ. Υπαλλήλων

Μπούσιος ∆ηµήτριος
Τοπογράφος Μηχ/κος
Τ.Ε.

Παπαβασιλείου Αργύρης
Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.
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