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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την Προµήθεια Mηχανηµάτων Πρασίνου
µε τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ∆ήµος Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή
αναδόχου για την Προµήθεια Mηχανηµάτων Πρασίνου µε κριτήριο κατακύρωσης
την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθµ. 48/2016 µελέτη της ∆/νσης
Περιβάλλοντος
∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (µε τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας
ανάθεσης)

‘Oλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε την προµήθεια ειδών που
αποτελούν αντικείµενο της συγκεκριµένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο το
αργότερο µέχρι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 π.µ.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινής απορρίψεως
α) α) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι µελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της υπ’ αριθµ.
48/2016 µελέτης της προµήθειας..
β) Οικονοµική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).
Συγκεκριµένα οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο
∆ήµο Κοζάνης (Γραφείο Προµηθειών) το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου
και ώρα 12:00 π.µ.π.µ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή µε
εκπρόσωπο τους τα αναφερόµενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο καθηµερινά κατά
τις εργάσιµες ηµέρες επί της µελέτης στο Τµήµα Πρασίνου , τηλ. 24613 32995 –και επί
της διαδικασίας της προµήθειας στο Γραφείο Προµηθειών, τηλ. 24613 50344 - 24613
50360.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Ελευθέριος Π. Ιωαννίδης
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ΕΤ Η :
ΠΡ Ο Μ ΗΘ ΕΙ Α Μ Η Χ ΑΝ ΗΜ ΑΤ Ω Ν

Ε Λ ΛΗ ΝΙ ΚΗ ∆ ΗΜ Ο ΚΡ ΑΤ Ι Α
ΠΕ Ρ Ι Φ ΕΡ Ε Ι Α ∆ . Μ ΑΚ Ε∆ Ο ΝΙ ΑΣ
ΝΟ Μ Ο Σ ΚΟ Ζ ΑΝ Η Σ
∆ ΗΜ Ο Σ ΚΟ Ζ ΑΝ Η Σ
∆ /Ν ΣΗ Π Ε ΡΙ Β ΑΛ Λ Ο ΝΤ Ο Σ
ΑΡ . Μ Ε Λ ΕΤ ΗΣ : 4 8 / 2 01 6

ΠΡ ΑΣ Ι ΝΟ Υ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια µηχανηµάτων, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από το
Τµήµα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και κοπής
χλοοτάπητα και χόρτων, συντήρησης και περιποίησης θάµνων, µικρών δέντρων και µπορντούρων. Στην
προµήθεια αυτή περιλαµβάνονται µηχανήµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από το προσωπικό του
∆ήµου στα πλαίσια των προγραµµατισµένων υπηρεσιών και των αρµοδιοτήτων τους.
Η προµήθεια κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος διότι η φθορά των
µηχανηµάτων που διαθέτει το Τµήµα, σε αρκετά από αυτά, είναι τέτοιου βαθµού που δυσχεραίνουν το
έργο και την εργασία της συντήρησης των χώρων πρασίνου.
Το σύνολο των υλικών θα είναι απόλυτα καινούργιο και αµεταχείριστο . Η προµήθεια θα γίνει
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συµβάσεις έργων, προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.419,34€, συν 580,64€ για Φ.Π.Α. 24%.
Συνολικά δηλαδή 2.999,98€ και είναι εγγεγραµµένος µε ΚΑ 35.7131.0002 στον προϋπολογισµό του
∆ήµου Κοζάνης έτους 2016.
Κοζάνη, 23 Σεπτεµβρίου 2016
Ο Συντάκτης

Αργυρόπουλος Νικόλαος
Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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ΕΝ ∆ ΕΙ ΚΤ ΙΚΟ Σ Π ΡΟ Ϋ ΠΟ ΛΟ Γ ΙΣΜ Ο Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

Μ.Μ

∆ΑΠΑΝΗ
(€)

τεµ.

1

Βενζινοκίνητο Τηλεσκοπικό
2

µπορντουρoψάλιδο

500,00

1000,00
τεµ.

2

Βενζινοκίνητο µπορντουρoψάλιδο

1

380,0
380,00

τεµ.

3

Βενζινοκίνητο αυτοκινούµενο
Χορτοκοπτικό (µηχανή χλοοτάπητα)

2

519,67

1039,34

Κοζάνη, 23/09/2016

ΣΥΝΟΛΟ € :

2.419,34

Φ.Π.Α. 24% € :

580,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :

2.999,98

Κοζάνη, 23/09/2016

Κοζάνη, 23/09/2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜSc

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
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ΠΡ ΑΣ Ι ΝΟ Υ

Ε Λ ΛΗ ΝΙ ΚΗ ∆ ΗΜ Ο ΚΡ ΑΤ Ι Α
ΝΟ Μ Ο Σ ΚΟ Ζ ΑΝ Η Σ
∆ ΗΜ Ο Σ ΚΟ Ζ ΑΝ Η Σ
∆ /Ν ΣΗ Π Ε ΡΙ Β ΑΛ Λ Ο ΝΤ Ο Σ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μ.Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

∆ΑΠΑΝΗ
(€)

τεµ.

1

Βενζινοκίνητο Τηλεσκοπικό
2

µπορντουροψάλιδο
τεµ.

2

Βενζινοκίνητο µπορντουροψάλιδο

1
τεµ.

3

Βενζινοκίνητο αυτοκινούµενο
Χορτοκοπτικό (µηχανή χλοοτάπητα)

2

ΣΥΝΟΛΟ € :
Φ.Π.Α. 24% € :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :

Ο Προσφέρων

∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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ΝΟ Μ Ο Σ ΚΟ Ζ ΑΝ Η Σ
∆ ΗΜ Ο Σ ΚΟ Ζ ΑΝ Η Σ
∆ /Ν ΣΗ Π Ε ΡΙ Β ΑΛ Λ Ο ΝΤ Ο Σ
ΑΡ . Μ Ε Λ ΕΤ ΗΣ : 48 / 2 01 6
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1 :- Αντικείµενο της προµήθειας.
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά

στην

προµήθεια

µηχανηµάτων, τα

οποία

θα

χρησιµοποιηθούν από το Τµήµα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, για την εκτέλεση εργασιών
συντήρησης και κοπής χλοοτάπητα και χόρτων, συντήρησης και περιποίησης θάµνων µικρών δέντρων και
µπορντούρων. Στην προµήθεια αυτή περιλαµβάνονται µηχανήµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από το
προσωπικό του ∆ήµου στα πλαίσια των προγραµµατισµένων υπηρεσιών και των αρµοδιοτήτων τους. Η
προµήθεια κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος διότι η φθορά των
µηχανηµάτων που διαθέτει το Τµήµα, σε αρκετά από αυτά, είναι τέτοιου βαθµού που δυσχεραίνουν το
έργο και την εργασία της συντήρησης των χώρων πρασίνου.
ΑΡΘΡΟ 20 : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – ∆ιατάξεις.
Στην παρούσα προµήθεια, ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες ΕΛ.Ο.Τ. οι
διεθνείς I.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα :
- στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
- στον Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

0

ΑΡΘΡΟ 3 : Τρόπος προµήθειας.
Η προµήθεια είναι δυνατόν βάσει των διατάξεων –εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ,
είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 118 παρ.1 του
Ν.4412/2016) να διενεργηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να
απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτό. (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει αυτή στο ΚΗΜ∆ΗΣ,
σύµφωνα µε το άρθρο 66.

0

ΑΡΘΡΟ 4 : Προϋπολογισµός προµήθειας.

∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σελίδα 4 από 10

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.419,34€, συν 580,64€ για Φ.Π.Α.

16PROC005237327
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24%. Συνολικά δηλαδή 2.999,98€.

0

ΑΡΘΡΟ 5 : Εγγυήσεις.
Εγγύηση συµµετοχής (σε περίπτωση διαγωνισµού): Το ύψος της εγγύηση συµµετοχής καθορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη
στρογγυλοποίηση

(άρθρο

παρ.1α

72

του

Ν.4412/16).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της
εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφεροµένου/ων
τµήµατος/τµηµάτων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)
Εγγύηση συµµετοχής σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης δεν απαιτείται εκτός αν άλλως αναφέρεται στα
έγγραφα της σύµβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του
Ν.4412/16).
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του
Ν.4412/16).
Εγγύηση καλής λειτουργίας:

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να

παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή
των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης
καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής
λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, (άρθρο 72 παρ.2
του Ν.4412/16).
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την υπογραφή
της σύµβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του
αντικειµένου της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).
Επιστροφή Εγγυήσεων:
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η

εγγύηση

συµµετοχής

επιστρέφεται

στους

λοιπούς

προσφέροντες

µετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής

κατά

της

απόφασης

κατακύρωσης

και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών

και

γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σελίδα 5 από 10

36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται, (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).

16PROC005237327
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Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται
στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)

0

ΑΡΘΡΟ 6 : Προθεσµίες και κυρώσεις.
Ο χρόνος παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού, ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής
διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσµα,
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
0

ΑΡΘΡΟ 7 : Πληρωµές.
Η πληρωµή της αξίας του υλικού στον προµηθευτή, γίνεται (σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν. 4412/16) µε
την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται είναι :
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
Τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές
µε τη διενέργεια της προµήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθµού εξόδου
(Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισµού του. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονοµικής
διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και των Κοινοτήτων.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60)
µέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή «οφειλέτης» σύµφωνα
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µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5-6-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας
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στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για
την καταπολέµηση

των καθυστερήσεων πληρωµών στις

εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συµβασιούχο.
Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

0

ΑΡΘΡΟ 8 : ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν. 4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

0

ΑΡΘΡΟ 9 : Γενικά.
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την παρούσα προµήθεια, ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις :
- του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), και
- του Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

0

ΑΡΘΡΟ 10 - Τεχνικές προδιαγραφές.

1. Βενζινοκίνητο Τηλεσκοπικό µπορντουρψάλιδο
Το Βενζινοκίνητο τηλεσκοπικό µπορντουροψάλιδο θα είναι καινούριο, αµεταχείστο νέας γενιάς, µε
ρύθµιση της γωνίας κοπής σε διάφορες θέσεις (γωνίες), συνολικού µήκους περίπου 240 εκ.,
Ο κινητήρας του µπορντουροψάλιδου θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Ιπποδύναµη: ελάχιστη 0.6kw
Κυβικά: τουλάχιστο 24,5cm3.
Mήκος λάµας κοπής περίπου 60εκ. κατασκευασµένη µε υψηλές προδιαγραφές για την µέγιστη αντοχή και
κοπή των µαχαιριών στις πιο δύσκολες συνθήκες
Bάρος µέγιστο: 6,5 κιλά

2. Βενζινοκίνητο µπορντουροψάλιδο
Το Βενζινοκίνητο µπορντουροψάλιδο θα είναι καινούριο, αµεταχείστο νέας γενιας,
Ο κινητήρας – βάση του µπορντουροψάλιδου θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Ιπποδύναµη: τουλάχιστο 0,9-1 HP
Κυβικά: τουλάχιστο 20-22 cm3
Βάρος µέγιστο: 5,5 κιλά
Μήκος λάµας: τουλάχιστο 62 cm κατασκευασµένη µε υψηλές προδιαγραφές για την µέγιστη αντοχή και
κοπή των µαχαιριων στις πιό δύσκολες συνθήκες
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Θα φέρει προστατευτικό χεριών από τη λάµα για την αποφυγή τραυµατισµών σε περίπτωση εκτόξευσης
µικρών κλαδιών
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3. Βενζινοκίνητο αυτοκινούµενο Χορτοκοπτικό (µηχανή
χλοοτάπητα):
Το Βενζινοκίνητο αυτοκινούµενο χορτοκοπτικό για την κοπή χλοοτάπητα θα είναι θα είναι καινούριο,
αµεταχείριστο και νέας τεχνολογίας µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Κυβικά: τουλάχιστ 190cm3
Βάρος µέγιστο: 35 κιλά
Πλάτος κοπής: τουλάχιστο 50 cm
Ρύθµιση ύψους κοπής: 4 ή 5 θέσεων από 25 έως 90mm
Χωρητικότητα κάδου: περίπου 60lit

0

ΑΡΘΡΟ 11 : Σύµβαση.
Ο ανάδοχος της προµήθειας µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής είναι υποχρεωµένος
να έρθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ηµερών ή όπως άλλως ορίζεται, από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16) για την υπογραφή της
σύµβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5 εγγύηση για την καλή της εκτέλεση.

0

ΑΡΘΡΟ 12 : Χρόνος καλής λειτουργίας - Εγγύηση.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά,
πλέον δύο (2) µήνες.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται
από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό (άρθρο 72 παρ.2 του Ν.4412/16).

0

ΑΡΘΡΟ 13 : Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκπτωτου.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση
α)

στην

του
περίπτωση

της

αρµόδιου

παραγράφου

5

του

άρθρου

οργάνου:
105

του

ν.

4412/16,

β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206.
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ΑΡΘΡΟ 14 : Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση
0

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή
προθεσµία

που

ορίζεται

από

την

απόφαση

αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε
προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.

Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις, (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

0

ΑΡΘΡΟ 15 : Κρατήσεις.
Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις,
που ισχύουν κατά την περίοδο διενέργειας του διαγωνισµού.

0

ΑΡΘΡΟ 16 : Παραλαβή.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/16.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής, (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16).
Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της µακροσκοπικού ελέγχου.
Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χηµική
εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το
πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή
απόρριψης

µετά

τα

αποτελέσµατα

των

ελέγχων

τούτων.

Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την
επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου
πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου
µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας, (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16).
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες,
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές, (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16).
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την παραλαβή των υλικών, ισχύει το άρθρο 208 παρ.5 του Ν.4412/16.
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