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ΑΡΘΡΟ 1Ο
Ανηικείµενο ηηρ Πποµήθειαρ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ Προμήθεια ασυαλτομίγματος πξνθεηκέλνπ ν Δήκνο Αηγηαιείαο
λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ γηα ηελ επνχισζε βιαβψλ-ιαθθνπβψλ ζηελ πφιε ηνπ Αηγίνπ θαη ηηο
ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο γηα ην έηνο 2017.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Σα ηοισεία Σηρ Μελέηηρ
1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
2. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
3. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
4. ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ

ΜΕΛΕΣΗ

5. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
6. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
7. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ.
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
Ν.4412/16 - ΦΕΚ147,Α' 8-8-16 Δεκφζηεο Έξγσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ).
Ν. 3852 /7-6-10 ΦΕΚ 87 Α' /7-6-10 Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θιπ.
Ν.3463/2006 Κχξσζε Κψδηθα Δήκνπ θαη Κνηλνηήησλ.
Σνλ Ν.4281/2014 σο πξνο ηηο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ παξακείλεη ζε ηζρχ.
Σνλ Ν.4250./2014.
Σνλ Ν.2690/1999 θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε είλαη ζε ηζρχ.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Γςναηόηηηα ςμμεηοσήρ ηο Γιαγωνιζμό.
Η πξνκήζεηα απνηειείηαη απφ κία θαη κνλαδηθή νκάδα θαη ε ζπκκέηνρε ησλ δηαγσληδφκελσλ ζα
θαζνξηζηεί ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
Γαπάνερ Πος Βαπύνοςν Σον Ανάδοσο.
Όιεο νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία βαξχλνπλ ησλ αλάδνρν εθηφο απφ ην
ΦΠΑ πνπ βαξχλεη ην Δήκν. Η Τπεξεζία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο δηαηεξεί ην
δηθαίσκα δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ πξνο επηβεβαίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ (πληζηψκελε
ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο 1~2 δνθίκηα αλά εκέξα. Όιεο νη
απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηε ιήςε ησλ δνθηκίσλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Οη
έιεγρνη ζπκβαηφηεηαο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (φζνλ αθνξά ζηελ θνθθνκεηξηθή θακπχιε ηνπ
κίγκαηνο ησλ αδξαλψλ, ην πνζνζηφ αζθάιηνπ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
θιπ) ζα γίλνληαη ζε αλαγλσξηζκέλν-δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Σπόπορ Αξιολόγηζηρ Πποζθοπών.
Η αλάζεζε γίλεηαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 86, 117 ηνπ Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Ανακοίνωζη Αποηελέζμαηορ - Τπογπαθή ύμβαζηρ - Δγγςήζειρ.
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20)
εκέξεο απφ ηελ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζήο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1. ηνπ Ν.4412/2016. Εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην
ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο
(αξ.105 ηνπ Ν.4412/2016). Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιν ηνπο κεηά ηελ
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (αξ.72 ηνπ
Ν 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Ποιοηική καηάζηαζη ςλικών.
Η Τπεξεζία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ
πξνο επηβεβαίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ (πληζηψκελε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο 1~2 δνθίκηα αλά εκέξα. Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηε ιήςε ησλ
δνθηκίσλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Οη έιεγρνη ζπκβαηφηεηαο ηνπ
αζθαιηνκίγκαηνο (φζνλ αθνξά ζηελ θνθθνκεηξηθή θακπχιε ηνπ κίγκαηνο ησλ αδξαλψλ, ην
πνζνζηφ αζθάιηνπ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο θιπ) ζα γίλνληαη ζε
αλαγλσξηζκέλν-δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. Σα πξνο παξάδνζε πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο
ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Επηπιέσλ, ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί φηη ηα πιηθά δελ
αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαηά ηε ρξήζε ηνπο ν Δήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν (άξζξν 208 ηνπ λφκνπ 4412/16).

ΑΡΘΡΟ 9Ο
Παπαγγελία και Παπάδοζη ηων Τλικών.
Η παξαγγειία ησλ πιηθψλ ζα γίλεηε ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ο Δήκνο δελ
ππνρξενχηαη λα εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε κειέηε. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ
πιηθψλ νξίδεηαη ζε 20 εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηελ παξαγγειία κε FAX ή ηειεθσληθά (γηα

επείγνπζεο πεξηπηψζεηο) ή email. Εάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί
εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν
πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο (άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Παπαλαβή Σων Τλικών Και Πληπωμή.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ( γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα
παξαδψζεη ην πιηθφ, πνπ νξίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα ζχκθσλα
κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16). Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
πξνκεζεπηή πξέπεη λα είλαη απηά πνπ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 200 ηνπ λφκνπ 4412/16).
Οη πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξνχλ λα απμνκεηψλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο
ππεξεζίαο ρσξίο λα γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Έκπηωζη Αναδόσος.
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: α) ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζεο
ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, β) εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά
κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, (άξζξν 203 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη γεληθά φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία .

ΑΡΘΡΟ 12Ο
Γιάπκεια ύμβαζηρ.
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 1 έηορ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή έσο ηελ
εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. Παξάηαζε δχλαηαη λα ρνξεγεζεί θαηφπηλ εκπξφζεζκεο
αίηεζεο ηνπ αλαδφρνπ.
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