ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
& ΥΔΟΜ
ΑΡ.ΜΕΛ.: 193/2021
CPV: 39131100-0
ΚΑ 40.6661.0001

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΟΜ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.947,50 πλέον 947,40 ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 4.894,90€)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΟΜ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 193/2021
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και συναρμολόγηση, περίπου
200 ραφιών αρχειοθέτησης ενδεικτικού τύπου dexion, διαφορετικών διαστάσεων, με τα εξαρτήματά τους,
τα οποία θα εγκατασταθούν σε χώρους αποθήκευσης και φύλαξης υλικού, για την αρχειοθέτηση των
φακέλων των οικοδομικών αδειών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού-Εφαρμογών και ΥΔΟΜ του
Δήμου Κοζάνης.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να συντάξουν τη προσφορά τους, κατόπιν αυτοψίας, στους χώρους
αποθήκευσης και τοποθέτησης των ραφιών, στο Δημαρχείο.
Η εκφόρτωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση και παράδοση των ραφιών αρχειοθέτησης, καθώς
και των υλικών συναρμολόγησης τους, θα γίνει:
Στον 4ο όροφο της οικοδομής επι της οδού Π.Χαρίση 6 στην Κοζάνη, όπου στεγάζεται η Διεύθυνση
Πολεοδομικού Σχεδιασμού Εφαρμογών και ΥΔΟΜ, από εξειδικευμένο συνεργείο του Αναδόχου. Ο
Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και την παράδοση
των υλικών στον προαναφερόμενο χώρο, σύμφωνα πάντα με τους όρους της σύμβασης και είναι
υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι της παράδοσής τους.
Τα ράφια και οι κολόνες θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, υψηλής αντοχής,
απαλλαγμένα από κάθε κρυφό ή φανερό ελάττωμα.
Θα ανταποκρίνονται από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την οποία
προορίζονται και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά υλικά δεύτερης ποιότητας.
Τα ράφια με τα εξαρτήματά τους, θα παραδοθούν στο σύνολό τους, κατόπιν συνεννόησης με την
Υπηρεσία και μέσα στη προβλεπόμενη προθεσμία, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδοθούν πλήρως τοποθετημένα.
Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ικανοποιούν τα ράφια, αναφέρονται λεπτομερώς στις
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3947,50€ πλέον Φ.Π.Α. 24%
ποσού 947,40€, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 4.894,90€.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 40.6661.0001 «Προμήθεια εξοπλισμού αρχειοθέτησης» του
προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2021 και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου .
Η προμήθεια θα
τροποποιήθηκε και ισχύει.

εκτελεσθεί

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ελένη Παφύλη
Πολιτικός Μηχανικός
Με Α ΄βαθμό

του

Ν.4412/16,

όπως

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΟΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 193/2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στη προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση,
τοποθέτηση ραφιών υψηλής αντοχής, ενδεικτικού τύπου dexion, , για τις ανάγκες αρχειοθέτησης, των
φακέλων των οικοδομικών αδειών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού-Εφαρμογών και ΥΔΟΜ του
Δήμου Κοζάνης.
Τα προς προμήθεια υλικά, θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, χωρίς ελαττώματα ή
φθορές. Θα ανταποκρίνονται από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται και σε
καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά υλικά δεύτερης ποιότητας.
Α) Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ψυχρής έλασης, βαμμένα
ηλεκτροστατικά με χρώμα πούδρας (γκρι).
Αντοχή ραφιών με πλήρες και σωστά κατανεμημένο φορτίο:
Ράφι (cm):122 X 30 = 100 kg
Ράφι (cm): 92 X 30 = 100 kg
(Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Θα γίνουν αποδεκτές μικρές παρεκκλίσεις, με την
προϋπόθεση, ότι οι κατασκευές θα είναι συμβατές με τις διαστάσεις των διατιθέμενων χώρων αρχείων,
και των υλικών, που πρόκειται να αποθηκευτούν και θα εκπληρώνουν τις απαιτήσεις χωρητικότητας
(πλάτος Χ βάθος Χ ύψος ραφιών) - αντοχής σε φορτίο).
Ο προμηθευτής δεσμεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας και ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα
ανταλλακτικά των ραφιών, τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο
118 του Ν.4412/2016, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δεκτές θα γίνονται προσφορές μόνο στο σύνολο της προμήθειας.
Η Προισταμένη Διεύθυνσης

Ελένη Παφύλη
Πολιτικός Μηχανικός
Με Α ΄βαθμό

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΟΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 193/2021

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κολώνα ενδ. τύπου Dexion , 3 μέτρων

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
105

Ράφια 30χ92 ενδ. τύπου Dexion

115

Ράφια 30χ122 ενδ. τύπου Dexion

115

Πέλματα ,βίδες, κομβοελάσματα κλπ

1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ

9,58

1005,90

ΤΕΜ

9,00

1035,00

ΤΕΜ

11,94

1373,10

535,50
450,00

535,50

Κατ’ αποκοπή
0,54

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ

3.947,50
947,40
4.894,90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
& ΥΔΟΜ
ΑΡ.ΜΕΛ.: 193/2021
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΟΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3947,50€
πλέον Φ.Π.Α. 947,40€
ΣΥΝΟΛΟ:4.894,90€.
:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

CPV

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

39131100-0

Κολώνα ενδ. Τύπου DEXION , 3
μέτρων

τεμ.

105

2

39131100-0

Ράφια 30χ92 ενδ. τύπου Dexion

τεμ.

115

3

39131100-0

Ράφια 30χ122 ενδ. τύπου Dexion
Πέλματα ,βίδες, κομβοελάσματα κλπ

τεμ.

115

1

4

39131100-0

Κατ’
αποκοπή

Τιμή
Μονάδος
σε ευρώ

1

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και το κόστος συναρμολόγησης τοποθέτησης

Ο προσφέρων

ΣΥΝΟΛΟ
σε ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
– ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΔΟΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡ.ΜΕΛ.: 193/2021
CPV: 39131100-0
ΚΑ 40.6661.0001

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

α/α

1
2
3
4

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μελέτη/Τεχνικές Προδιαγραφές

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Κολώνα ενδ. τύπου DEXION, 3 ΝΑΙ
μέτρων
Ράφια 30χ92 ενδ. τύπου Dexion ΝΑΙ
Ράφια 30χ122 ενδ. τύπου Dexion ΝΑΙ
Πέλματα ,βίδες, κομβοελάσματα ΝΑΙ
κλπ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΟΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 193/2021

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς
όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, συναρμολόγηση και
τοποθέτηση ραφιών, ενδεικτικού τύπου «dexion», για τις ανάγκες αρχειοθέτησης, σε συνδυασμό με
τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών. Όπου στην παρούσα, αναγράφεται “ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ”, νοείται ο
Δήμος Κ ο ζ ά ν η ς , όπου “ΑΝΑΔΟΧΟΣ”, αυτός που θα αναλάβει την εν λόγω προμήθεια.
Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από τις Διατάξεις:
α. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)
γ. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
Άρθρο 3
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο της προμήθειας.
Μέσα
στις
υποχρεώσεις
του αναδόχου,
συμπεριλαμβάνεται
η μεταφορά,
η
συναρμολόγηση και η τοποθέτηση, των προς προμήθεια ειδών, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Η
παράδοση τους θα γίνει στον 4ο όροφο της οικοδομής επι της οδού Π.Χαρίση 6 στην Κοζάνη όπου στεγάζεται η
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Εφαρμογών και ΥΔΟΜ. Τα τεύχη, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία
της υπηρεσίας, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:
α. Η Τεχνική περιγραφή
β. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
γ. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
δ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε. Η προσφορά του Αναδόχου

Άρθρο 4
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου.
Το συμβατικό τίμημα θα καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
επιτροπή, την έκδοση και κατάθεση τιμολογίου στο τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου και την
κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δαπάνη. (Ν. 4583/18).
Σε περίπτωση κατάθεσης του σχετικού τιμολογίου κατά το τελευταίο 20/ήμερο του ημερολογιακού έτους,

τότε τα σχετικά τιμολόγια, λόγω λήξης του οικονομικού έτους θα εξοφλούνται το επόμενο οικονομικό έτος,
μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών έναρξης του επόμενου οικονομικού έτους. Τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016
Άρθρο 5
Σύμβαση
Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας είναι τ ρ ι ά ν τ α (30) ημέρες, από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201 έως 205 του Ν
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά
για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, ο υποψήφιος ανάδοχος θα
προσκομίσει (σε ισχύ) με την προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Σύμφωνα με τον Ν.4605/2019, άρθρο 43, παρ. 7αγ, παρέχεται
η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών
μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α
του Ν.4412/2016
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για κάθε
ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή
οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον προμηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.

Άρθρο 6
Παράδοση, παραλαβή προμήθειας, κυρώσεις, προθεσμίες, ποιοτικός έλεγχος
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη, στα σημεία που θα υποδείξει η
Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε
πρακτικό πρόβλημα παράδοση, για το Δήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, των προς προμήθεια
ειδών.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές,
η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή
την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.
Η παράδοση, η παραλαβή, οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, ο ποιοτικός έλεγχος και οι λοιπές
σχετικές λεπτομέρειες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 207 έως 221 του Ν
4412/2016.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας (με υπεύθυνη δήλωση) και ότι θα υπάρχουν
διαθέσιμα ανταλλακτικά των προς προμήθεια ειδών, τουλάχιστον για δύο (2) έτη μετά την παραλαβή, με
υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου.
Άρθρο 7
Όργανα διενέργειας διαδικασιών της σύμβασης.
Τα υπηρεσιακά όργανα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής, την
καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
την γνωμοδότηση για το κάθε θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων,

την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των υπηρεσιών λειτουργούν σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 221του Ν 4412/2016.

Άρθρο 8
Εγγυήσεις
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης διότι η σύμβαση είναι αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ

Άρθρο 9
Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις,
καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 10
Περιεχόμενα προσφορών
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των
προσφορών. Η προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης είναι δυνατό να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα
στοιχεία.
Άρθρο 11
Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή
Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί
αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Μελέτης.

ΚΟΖΑΝΗ 30-7-2021,
Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Ελένη Παφύλη
Πολιτικός Μηχανικός
με Α΄βαθμό

