ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 3 /2011
Αριθμ. Πρωτ.: ……../2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μηχανολογικού εξοπλισμού για
την αναβάθμιση εγκαταστάσεων Διαχείρισης
Αστικών
Στερεών
Αποβλήτων
3ης
Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας.

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 740.000,00 €.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 2ο
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων
Άρθρο 2 ο : Αντικείμενο της Προμήθειας
Άρθρο 3 ο : Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας- Σειρά ισχύος αυτών
Άρθρο 4 ο : Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας
Άρθρο 5 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και καλής λειτουργίας του
υλικού
Άρθρο 6 ο : Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες
Άρθρο 7 ο : Έκπτωση του Αναδόχου
Άρθρο 8 ο : Πλημμελής κατασκευή
Άρθρο 9 ο : Φόροι - Τέλη- Κρατήσεις
Άρθρο
10 ο :Τρόπος Πληρωμής
Άρθρο
11 ο : Παροχή Υπηρεσιών- Συντήρηση
Άρθρο
12 ο : Παραλαβή υλικού
Άρθρο
13 ο : Χρόνος εγγύησης
Άρθρο
14ο : Πλημμελής κατασκευή
Άρθρο
15ο : Ανταλλακτικά
Άρθρο
16ο : lσxύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές
Άρθρο
17 ο : Παράδοση
Άρθρο
18 ο : Καθυστέρηση πληρωμών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 10
Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ)
Το τεύχος της Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και
σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να
γίνει η προμήθεια των μηχανημάτων.
ΆΡΘΡΟ 20
Αντικείμενο της Προμήθειας
Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την
προμήθεια:
1. ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
2. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Compactor)
ΆΡΘΡΟ 30
Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η
ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω:
Το Συμφωνητικό
Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας
Το Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
ΆΡΘΡΟ 40
Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Η εκτέλεση
της προμήθειας διέπεται από τον Ν.2286/95, την υπουργική απόφαση 11389/93
ΕΚΠΟΤΑ , το Π.Δ. 60/2007 και την λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.
ΆΡΘΡΟ 50
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και καλής λειτουργίας του υλικού
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και καλής λειτουργίας των ειδών της
σύμβασης ορίζεται σε 10 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ
23%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αφορά τα εξής μηχανήματα του
διαγωνισμού:
1. ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
2. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Compactor)
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Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν την εγγυητική επιστολή
συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υπ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγύηση αυτή θα κατατεθεί στην Υπηρεσία πριν την υπογραφή της σύμβασης από
τον προμηθευτή και θα ισχύει δυο (2) μήνες επί πλέον του χρόνου εγγύησης καλής
λειτουργίας, έτσι όπως αυτός ορίζεται στην προσφορά του Αναδόχου προμηθευτή.
Ο χρόνος παράδοσης, η εγγύηση καλής λειτουργίας, η συντήρηση των ειδών κ.λ.π.,
πρέπει να αναφέρονται στη τεχνική προσφορά, ώστε να δύνανται να αξιολογηθούν.
ΆΡΘΡΟ 60
Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες
Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου
Πέλλας - 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο Συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, μετά από γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, να παραταθεί
μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου.
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή των οχημάτων,
που ο Ανάδοχος έχει ορίσει στην προσφορά του, με υπαιτιότητα του ίδιου,
επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τα
άρθρα 33, και 27 του ΕΚΠΟΤΑ.
Μετά την παρέλευση όλου του συμβατικού χρόνου παράδοσης ο Ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας Σ.Υ.
ΆΡΘΡΟ 70
Έκπτωση του Αναδόχου
Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του
οχήματος ή ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις
γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις
της Υπ. Απ. 11389/93 (άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ)
ΆΡΘΡΟ 80
Πλημμελής κατασκευή
Εάν τα υπό προμήθεια μηχάνημα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή
εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το
αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 34 του ΕΚΠΟΤΑ).
ΆΡΘΡΟ 90
Φόροι- Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του
Φ.Π.Α.
ΆΡΘΡΟ 100
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την διενέργεια της παραλαβής από
επιτροπή και την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής, με την έκδοση εξοφλητικού
λογαριασμού.
ΆΡΘΡΟ 110
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Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση
Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση
του θα πρέπει εντός 5 ημερών να στείλει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο
λειτουργίας του μηχανήματος για την άμεση επισκευή όπου αυτό είναι δυνατό ή
διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά του μηχανήματος στις
εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται.
Λόγω της εξειδικευμένης φύσης των υπό προμήθεια μηχανημάτων, οι προσφέροντες
πρέπει να αναφέρουν στη προσφορά τους εάν έχουν δυνατότητα να αναλάβουν για
χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών τα τακτικά "σέρβις’’.
Ο Δήμος Πέλλας δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για τη σύναψη συμβολαίου
συντήρησης.
ΆΡΘΡΟ 120
Παραλαβή υλικού
Η παραλαβή του υπό προμήθεια μηχανήματος θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα
συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πέλλας
και παρουσία του Αναδόχου. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση του μηχανήματος,
στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του
παραλαμβανομένου υπό προμήθεια μηχανήματος ή την αποκατάσταση των
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του.
Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του μηχανήματος, παρουσιάσει
βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.
Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται
αποδεκτές πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.
ΆΡΘΡΟ 130
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της παραλαβής αυτού,
καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον
οριζόμενο στο Τεύχος 3 (Τεχνικές Προδιαγραφές) για το κάθε μηχάνημα/όχημα.
ΆΡΘΡΟ 140
Πλημμελής κατασκευή
Εάν τα προσφερόμενα οχήματα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή
εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το
αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΆΡΘΡΟ 150
Ανταλλακτικά
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον
χρόνο που δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου και τον
τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σέρβις.
Με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών από την έγγραφη
παραγγελία τους δεν θα υπερβαίνει τις 10 μέρες
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ΆΡΘΡΟ 160
Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές
Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί η προμήθεια όπως ειδική
κατασκευή για τη λειτουργία των μηχανημάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. αναφέρονται στις
«Τεχνικές Προδιαγραφές».
ΆΡΘΡΟ 170
Παράδοση
Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του
Χ.Υ.Τ.Α. Γιαννιτσών άθικτα και χωρίς ζημιές.
ΆΡΘΡΟ 180
Ο προμηθευτή αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την εκπαίδευση χειριστών.
ΆΡΘΡΟ 190
Καθυστέρηση πληρωμών
Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα
αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 «Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29/69/2000 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος
και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται
ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Γιαννιτσά 30 – 3 – 2011
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΖΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μηχ/γος/Ηλ/γος Μηχανικός

ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ–ΣΑΝΤΙΝΙ ΛΟΥΤΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ
ΒΑΘΜΟ Γ’

Εγκρίθηκε με την …../…. ….Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πέλλας
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