ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016
Αριθμ. Πρωτ: 13821

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας
< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΙΑΜΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ>
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την
εκτέλεση προμήθειας <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΙΑΜΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ>, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 11/7/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα
12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της
προμήθειας.
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών ( τηλ. 2132049042).
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
δήμου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΙΝ: Τμήμα Δημοτικής κατάστασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΙΑΜΩΝ
ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ
ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ
Α.Μ.98/2016
ΠΡΟΤΠ: 6.000,00 € (με Φ.Π.Α)
ΚΑ 10.7133.001

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Κε ηελ παξνύζα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα εξκαξίσλ αζθαιείαο γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Γεκνηνινγίνπ ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Σαιθεδόλνο.
Ζ δαπάλε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα αλέιζεη ζηα 6.000€ (κε Φ.Ξ.Α.) θαη
ζα βαξύλεη ηνλ Θ.Α…10.7133.001 θαη ηίηιν «Προμήθεια υοριαμών
πσρασυάλειας για το αρτείο τοσ Δημοτολογίοσ»
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο
απεσθείας ανάθεσης, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη΄
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ αξ. 11389/1993 απόθαζεο ηνπ πνπξγνύ
Δζσηεξηθώλ πεξί ΔΘΞΝΡΑ, ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο, όπνπ απηέο
δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Λ. 2286/95.

Ζ Ππληάμαζα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΙΑΜΩΝ
ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ
ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ
Α.Μ. 98/2016
ΠΡΟΤΠ: 6.000,00 € (με Φ.Π.Α)
Κ.Α. 10.7133.001

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
Άρθρο 1ο
Ξξνκήζεηα θνξηακώλ ππξαζθάιεηαο
Φνξηακνί ππξαζθαιείαο ηέζζεξα(4) ζπξηάξηα, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ :














θεληξηθό θιείδσκα κε θιεηδαξηά αζθαιείαο πνπ αζθαιίδεη όια ηα ζπξηάξηα
δπλαηόηεηα γηα επηπιένλ θιείδσκα κε κπάξα
πξννδεπηηθνί αγσγνί θαη ξνπιεκάλ (νδεγνί ζπξηαξηώλ)
ζπξηάξηα κε πξνδηαγξαθέο Δ.Δ.
θαηάιιεια γηα θξεκαζηνύο θαθέινπο ή ρσξίζκαηα
εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζπξηαξηνύ: 27 εθ. ύςνο, 38 εθ. πιάηνο, 63 εθ. βάζνο ή 70εθ.
βάζνο
θάζε ζπξηάξη θέξεη ρεηξνιαβή γηα ην άλνηγκά ηνπ
θάζε ζπξηάξη θέξεη εηδηθή ζέζε ηαπηόηεηαο ρξήζεο
δπλαηόηεηα εζσηεξηθήο ζηήξημεο από κπνπιόληα αζθαιείαο πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηε
κεηαθίλεζή ηνπ
βαθή θνύξλνπ κε επνμηθή πνύδξα
ρξώκα γθξί
ππξαζθαιήο θαηαζθεπή κε δηπιά ηνηρώκαηα
γόκσζε κε αληηζεξκηθό πιηθό

Ρ. Δ. ελόο (1) ηεκαρίνπ ησλ (Σηιίσλ δηαθνζίσλ ελλέα επξώ θαη εμήληα επηά ιεπηώλ)
1.209,67€



Πηελ αλσηέξσ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Ξ.Α. 24%
Ξαξάδνζε ζε ρώξνπο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – Σαιθεδόλoο

ΔΘΔΩΟΖΘH
Λέα Σαιθεδόλα 10/6/2016
Ν Γ/ληήο Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ

Λέα Σαιθεδόλα 10/06/2016
Ζ Ππληάμαζα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ
ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ -ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ
Δ/ΝΗ ΔΟΙΗΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΙΑΜΩΝ ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΥΕΙΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟΤ
Α.Μ 98/2016
ΠΡΟΤΠ. 6000,000€(με Φ.Π.Α)
K.A 10.7133.001
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
α/α

Περιγραφή Υλικού

1

Φοριαμοί
Πυραςφάλειασ

Μονάδα
Μζτρηςησ
τεμάχιο

Μερική Δαπάνη

Ποςότητα

Τιμή
Μονάδασ

Δαπάνη

CPV

4

1.209,67

4.838,68

44421500-2

4.838,68

Στρογγυλοποίηςη
Μερικό Σφνολο
Φ.Π.Α 24%

1.1161,28

Σύνολο

5.999,96

ΝΕΑ ΥΑΛΚΗΔΟΝΑ
Η ΤΝΣΑΞΑΑ

10./06./2016.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΝΕΑ ΥΑΛΚΗΔΟΝΑ 10/6/2016

Ο Δ/ντης Δοικ. Τπηρεσιών
ΣΑΝΑΚΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΙΑΜΩΝ
ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ
ΑΡΥΕΙΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟΤ

ΠΡΟΤΠ: 6.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Κ.Α. 10.7133.001
Α.Μ. 98/2016
ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ζ παξνύζα Ππγγξαθή πνρξεώζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα φoριαμών αζθαιείαο γηα ην
Γεκνηνιόγην ηνπ Γήκνπ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ζ παξνύζα πξνκήζεηα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηεο Α 11389/93 ηνπ ΞΔΠ πεξί
Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α., ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο απηήο εγθπθιίνπο, όπνπ απηέο δελ έξρνληαη ζε
αληίζεζε κε ηνλ Λ.2286/95 θαη ηηο ζρεηηθέο απηνύ εγθπθιίνπο Ξ1 7445/2002 ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ηίηιν « Δμαίξεζε πξνκεζεηώλ από ηελ έληαμε ηνπ ζην Δληαίν
Ξξόγξακκα Ξξνκεζεηώλ» (ΦΔΘ 112/31-02-2002 ηεύρνο Β) θαη Ξ1 7446/2002ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηπν άξζξν 2
παξ.5,12,13,16 ηνπ Λ. 2286/95» (ΦΔΘ 112/31-01-2002 ηεύρνο Β) θαη 17 κε αξ. πξση.
32346/78-2002ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.
Ζ δαπάλε γηα ησλ αλσηέξσ πξνκήζεηα αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα 6.000,00 επξώ , ζα
βαξύλεη ηνλ ΘΑ 10.7133.001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Πηνηρεία ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνύλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:
Α. Ζ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
Β. Ζ κειέηε
Γ. Ζ γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ
Γ. Ζ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο κε
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή.
Κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη ελώζεηο
πξνκεζεπηώλ εθόζνλ γη΄ απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Α
11389/93 ηνπ Ξ.ΔΠ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Α. Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη
εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Ξ.Α., άξζξν 157 ηνπ
Λ.4281/2014.
Β. Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο παξέρεηαη κε εγγπεηηθή
επηζηνιή πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ή άιισλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ΔΝΘ θαη έρνπλ ην
δηθαίσκα πξνο απηό, ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε , θαζώο επίζεο
θαη κε έληνθα γξακκάηηα Διιεληθνύ Γεκνζίνπ.
Γ. Ζ εγγύεζε ζα θαηαηεζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο παξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 26
ηεο Α 11389/93 ηνπ ΞΔΠ.
Γ. Ζ εγγπεηηθή απηή ζα πξέπεη αλεμάξηεηα από ην όξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη θαη ηνλ
ηύπνπ πνπ πεξηβάιιεηαη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη θαη ηα νξηδόκελα ζηελ παξ.
2δ εδ.1 έσο 12 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο Α 11389/93 ηνπ Ξ.ΔΠ

Δ. Ν ρξόλνο εγγύεζεο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνύ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ
ελόο έηνπο.
Πη. Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ πιηθνύ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2ε ηνπ άξζξνπ 26 ηεο Α 11389/93 ηνπ
Ξ.ΔΠ.
Ε. Πε πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία ε θάιπςε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζε δηαζθαιίδεηαη κε
ηξαπεδηθή ή άιινπ θνξέα εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ην πξνβιεπόκελν από ζηελ
δηαθήξπμε ρξνληθό δηάζηεκα ελώ ε εγγύεζε παξαηείλεηαη από ηνλ πξνκεζεπηή γηα
κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα κε δηθό ηνπ επίζεκν έγγξαθν, ην έγγξαθν απηό ζα
θαιύπηεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2δ ηνπ άξζξνπ 26 ηεο Α
11389/93 ηνπ Ξ.ΔΠ.

16REQ004581738 2016-06-14

ΑΡΘΡΟ 6ο
Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενύηαη εληόο 10 εκεξώλ
από ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο. Ν ρξόλνο παξάδνζεο αξρίδεη από ηελ εθπλνή απηήο ηεο πξνζεζκίαο. Πε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε πξνκήζεηα δελ
πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξναλαθεξόκελε ρξνληθή πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή
ζύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε πνπ έγηλε ζην όλνκα ηνπ θαη από
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηή, κε απόθαζε Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ύζηεξα
από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 35 ηεο
Α 11389/93 ηνπ Ξ.ΔΠ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ζ ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη από ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη από ηα ζπκβαιιόκελα
κέξε. Ζ ζύκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο Ππγγξαθήο πνρξεώζεσλ θαη
ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε πνπ έγηλε απνδεθηή από ηελ θαηά λόκν Δπηηξνπή. Ζ
ζύκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη όξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη
πεξηιακβάλεη όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25 ηεο .Α 11389/93 ηνπ
Ξ.ΔΠ.
Ζ ζύκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ην Γήκν Φηιαδέιθεηαο – Σαιθεδόλνο από ηε Γήκαξρν. Ζ
ζύκβαζε ηξνπνπνηείηαη κόλν όηαλ πξνβιέπεηαη από ζπκβαηηθό όξν ή όηαλ
ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ησλ αξκόδησλ
νξγάλσλ αμηνιόγεζεο, παξ.1,2,3 ηνπ άξζξνπ 25 ηεο .Α 11389/93 ηνπ Ξ.ΔΠ, εθηόο
αλ γηα εύινγε αηηία έρεη εγγξάθσο δεηεζεί από ηνλ πξνκεζεπηή παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ
παξάδνζεο.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ν ρξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ηξείο (3) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Ζ
παξάδνζε ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ ζα γίλεη ζπλνιηθά. Ν Γήκνο δύλαηαη λα κελ
εμαληιήζεη όιεο ηηο πνζόηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ρα ππό πξνκήζεηα πιηθά ζα είλαη ηειείσο θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, θαη πξόζθαηεο
θαηαζθεπήο..
ΑΡΘΡΟ 10ο
Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηε ζπλνιηθή παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζε ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ½ ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πιεξώλεη ζην Γήκν πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην 2,5% ηεο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ
παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. Δάλ ε θαζπζηέξεζε ππεξβαίλεη ην ½ ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο
ζα πιεξώζεη ην 5% ηεο αμίαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. Θαηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηεο .Α 11389/93 ηνπ Ξ.ΔΠ.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί όηη ε παξαδηδόκελε
πξνκήζεηα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο όξνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ηα πιηθά ζα

είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ζα αληαπνθξίλνληαη από θάζε πιεπξά ζηελ ρξήζε θαη
ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλνληαη δεθηά
πιηθά δεπηέξαο πνηόηεηαο.
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ΑΡΘΡΟ 12Ο
Ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ζηε ζύκβαζε ή γηα κέξνο απηήο άιιν
θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ, κεηά από
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Νη ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θα ακεηάβιεηεο γηα όιε ηελ δηάξθεηα
ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιόγν δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε. Πηε
ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθώλ δηελεξγνύληαη νη πξνβιεπόκελεο εθ ηνπ λόκνπ θξαηήζεηο νη
νπνίεο ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Νη παξαιαβέο ησλ πιηθώλ ζα γίλνληαη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ή νπνία
έρεη νξηζηεί από ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην (παξ. 1,2,3γ ηνπ άξζξνπ 28, ηεο .Α
11389/93 ηνπ Ξ.ΔΠ πεξί Δ.Θ.ΞΝ.Ρ.Α. ζε ζπλδπαζκό κε ηηο παξ. 1,2 ηνπ άξζξνπ 29
ηεο απηήο .Α.). Αλ θαηά ηελ παξαιαβή βξεζεί πιηθό πνπ δελ εθπιεξώλεη ηνπο όξνπο
ηεο ζύκβαζεο ή ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθά ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθώλ θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δελ είλαη δπλαηό λα θαηαζηεί
απνιύησο θαηάιιειν θαη έηνηκν γηα ρξήζε, ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο
ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε όιεο ηεο αθαηάιιειεο
πνζόηεηαο κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ζα νξίζεη ε επηηξνπή.
Πε πεξίπησζε πνπ δελ απνθαηαζηαζεί ζηελ πξνζεζκία απηή ηόηε επηβάιιεηαη ζηνλ
πξνκεζεπηή πνηληθή ξήηξα ίζε κε ηελ αμία ηνπ πιηθνύ, ε νπνία εθπίπηεη από ηελ
θξάηεζε ηνπ 10% ιόγσ εγγύεζεο θαη ζα θαζνξίδεηαη από ηελ ππεξεζία ε νπνία ζα ην
αληηθαζηζηά πιένλ ακέζσο.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Κεηά ηελ εθπιήξσζε θάζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ
πξσηνθόιινπ παξαιαβήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν, ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο, εθηόο αλ πθίζηαληαη παξαηεξήζεηο επί ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από
ηελ επηηξνπή νπόηε ε παξαιαβή παξαηείλεηαη κέρξη πιήξνπο απνθαηαζηάζεσο ησλ
θαθνηερληώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλόλ λα γίλεη κέρξη παξαδόζεσο
απηήο.

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ
ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ10/6/2016
Ν Γ/ΛΡΖΠ ΓΗΝΗΘ.ΞΖΟΔΠΗΩΛ
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