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5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
Αντικείμενο της προμήθειας

είναι

CHRISTOS FOTOPOULOS
Ημερομηνία: 2016.06.08

η υλοποίηση του

Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) με στόχο την

εγκεκριμένου

Σχεδίου

βελτίωση της παρεχόμενης

ασφάλειας καθώς και την ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού
ασφάλειας του λιμένα στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των
100.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%) και βαρύνει τον προϋπολογισμό του
ΔΛΤΡ του οικονομικού έτους 2016, στον ΚΑ 30-7135.026, στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική
δαπάνη ύψους 100.000,00 €.
ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις, όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα:
2.1Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β/1993), «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
2.2 Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64 Α/2007), «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005»
2.3Τις διατάξεις του Π.Δ 394/96 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”
2.4Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19 Α/1995) « Προμήθειες του Δημοσίου τομέα
και

Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων » όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/1995

(Φ.Ε.Κ.145 Α/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107 Α/1997), «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
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2.5Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
2.6Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε µε τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07- 04-2005, Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ.
1240 τ. Β΄/19-07-2007 και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, όπως ισχύει,
Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που πραγματοποιούνται µε
ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών σύμφωνα µε την παρ. 3γ του άρθρου 2 του
Ν.2286/1995
2.7Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006), «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2.8Τις διατάξεις της εγκυκλίου 2/11-1-2007 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Εφαρμογή διατάξεων Ν.3463/2006»
2.9Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α/2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
2.10 Τις διατάξεις της αριθ.Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ.
& Ναυτιλίας για τα όρια των Διαγωνισμών
2.11 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/2010), «Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.12 Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
2.13 Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α/2010), «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και
άλλες διατάξεις»
2.14 Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194 Α/2010), «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
2.15 Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/2011), «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων

Συμβάσεων

–

Αντικατάσταση

του

6ου

κεφαλαίου

του

ν.
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3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις»
2.16 Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14 Α/2012), «Επείγουσες
ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015»
2.17 Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 A/2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α/2014)
2.18 Τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013, ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013, «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
2.19 Την µε αριθμό πρωτ. Π1/542/04.03.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιο µε θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»
2.20 Την υπ’ αριθμ. 3/2013 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, «Ανάδειξη προμηθευτών
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους
προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων,
καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».
2.21 Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’/2013 ), « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
τροποποιήσεις του Ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης ….».
2.22 Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), υποπαράγραφος Ζ5 της παρ. Ζ
2.23 Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74 Α/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
– Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
2.24 Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
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2.25 Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160 Α/8-8-2014),
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις»
2.26 Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29 Α/2015, «Ρυθμίσεις για την
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
2.27 Τις εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη
αναφερομένων)
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη της παρούσας μελέτης και γενικότερα κάθε
διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας μελέτης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω
ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
I. Τεχνική Έκθεση
II. Τεχνικές Προδιαγραφές
III. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Ενδεικτικό Τιμολόγιο
IV. Συγγραφή Υποχρεώσεων
V. Παραρτήματα
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Ανοικτό
Διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς, η τιμή μονάδας της προσφοράς για τα προς
προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την
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παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση και της τελευταίας παράδοσης των
προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..
Για το σύνολο των τεσσάρων ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους
81.300,81€ χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.626,02€.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 (τριάντα) ημέρες μετά την
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της μελέτης. Με το
παρόν η διάρκεια της εν λόγω εγγύησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες συνολικά. Ο προσφέρων
υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγυητικής υστέρα από αίτημα της υπηρεσίας
πριν την λήξη αυτής, σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός εντός του
εξαμήνου.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους
από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης
κατακύρωσης της σύμβασης.
Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. η του Ε.Ο.Χ., η στα κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
ΠΟΕ, που κυρώθηκε με τον ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕΔΕ ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 3 % της αξίας της σύμβασης
χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, τον φορέα στον οποίο απευθύνεται και υπέρ του οποίου
εκδίδεται, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και τα στοιχεία του αναδόχου.
Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. η του Ε.Ο.Χ., η στα κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
ΠΟΕ, που κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕΔΕ ή να
παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Η εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης αφού
διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση του συνόλου της εργασίας από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι
(120) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν
από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο µε το προβλεπόμενο από τη
διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ..
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών
από τη κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης και δεν καταθέσει
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την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει αυτοδίκαια
υπέρ του ΔΛΤΡ.
ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΜΒΑΣΗ KAI ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ
Ο ανάδοχος, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται
να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την
κατά το σχετικό άρθρο της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ΔΎΟ (2) μήνες από την υπογραφή της. Σε
περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την διάρκεια των έξι
μηνών, ο Δήμος δύναται να επεκτείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι το ήμισυ
του συμβατικού χρόνου, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου και της
συμβατικής αξίας, μετά από σχετική συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και τη σχετική
έγκριση του αρμόδιου φορέα.
ΑΡΘΡΟ 11. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
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
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
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 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
ΑΡΘΡΟ 12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες
των υπηρεσιών και εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ή τηλεφωνική
ειδοποίηση των υπεύθυνων του φορέα ανάθεσης.
Τα υλικά θα παραδοθούν µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στις
εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του φορέα ανάθεσης.
Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή κατόπιν ελέγχου των προς παράδοση
ειδών.
Τα παραδοτέα είδη πρέπει να είναι όμοια με τα προσκομισθέντα δείγματα, όπου αυτά
υφίστανται.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά
που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφ' όσον
υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας
θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Μετά πάροδο 60 ημερών από την λήξη της προθεσμίας παράδοσης ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και εκπίπτει η εγγυητική επιστολή του υπέρ του φορέα.
ΑΡΘΡΟ 13. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Εάν διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
της μελέτης (υποβαθμισμένα ή αλλοιωμένα), τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
ΑΡΘΡΟ 14. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Ο κάθε προμηθευτής καταθέτει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
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Η εταιρεία παραγωγής των προϊόντων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με
το ISO 9001 και 14001 ή άλλο ισοδύναμο και ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει το
αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ) του προμηθευτή
που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση της υπ' αριθμ. 1/2016 μελέτης προμήθειας

του

Τμήματος Τεχνικών και Λιμενικών Υπηρεσιών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου
και αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ειδών, όπως αυτές
αναφέρονται στη μελέτη.
Επίσης, θα συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που είναι
απαραίτητα για την αξιολόγηση των προσφορών.
Ειδικότερα, στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού τα
ακόλουθα:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.

Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ότι η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε
χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία του ΔΛΤΡ.
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου

2.

προμηθευτή την δέσμευσή του για δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών, εάν παραστεί
ανάγκη, για τουλάχιστον 10 έτη.
Πλήρη τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών , καθώς και όλα τα απαραίτητα
έγγραφα και δικαιολογητικά (προσπέκτους, κατασκευαστικά πρότυπα κ.α.) που είναι

3.

απαραίτητα για την αξιολόγησή τους.
Όλα τα τεχνικά στοιχεία να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα (τα
prospectus / κατασκευαστικά φυλλάδια γίνονται αποδεκτά και στην γλώσσα προέλευσης).

4.

Αναλυτικά τεστ ελέγχου

5.

Δήλωση συμμόρφωσης CE για τα προσφερόμενα ειδη
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
6.

Πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001.

7.

Πιστοποίηση του προμηθευτή κατά ISO 9001.
Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή για την εγγύηση καλής λειτουργίας,

8.

διάρκειας δύο ετών τουλάχιστον.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει την εγγραφή του στο αντίστοιχο

9.

επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Αναφορικά με την οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να
συμπληρωθεί αναλυτικά για κάθε είδος ξεχωριστά αριθμητικά σε ευρώ. Προς διευκόλυνση
του διαγωνισμού στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της μελέτης επισυνάπτεται ενδεικτικό έντυπο
οικονομικής προσφοράς.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις
τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά στοιχεία ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία. Οι τεχνικές προδιαγραφές
ορίζονται ως ελάχιστες.
ΑΡΘΡΟ 15. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Η παραλαβή μπορεί να γίνεται συνολικά ή τμηματικά και η πληρωμή της αξίας των
ειδών θα πραγματοποιείται µε την πρόοδο της παράδοσης των ειδών στο ΔΛΤΡ, εφόσον
συντάσσεται και υπογράφεται κάθε φορά το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής και
υποβάλλονται εγκαίρως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος
πληρωμής.

Ο ανάδοχος της ομάδας 2 έχει την υποχρέωση να υποβάλει σχέδιο

λειτουργικότητας εξοπλισμού ασφαλείας.
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ΑΡΘΡΟ 16 . ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τις ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού.
Ειδικότερα, βαρύνεται εξ ολοκλήρου με 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 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου.
ΑΡΘΡΟ 17. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι τιμές προσφοράς ή το ποσοστό έκπτωσης δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
ΑΡΘΡΟ 18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας
επιλύονται σύμφωνα µε το άρθρο 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ρέθυμνο 18/03/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Λ.Τ.Ρ.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
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