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ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ.

Αντικείμενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων,
σύμφωνα με τους οποίους, σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους των άλλων
συμβατικών τευχών που έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη και την Σύμβαση
που θα καταρτισθεί, θα γίνει η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια
ορειχάλκινων – χυτοσιδηρών – πλαστικών υλικών ύδρευσης –
αποχέτευσης»
για να καλυφθούν ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας και συγκεκριμένα ανάγκες
που προκύπτουν:
 Από συντηρήσεις του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης,
 Από συντηρήσεις των υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης
ακαθάρτων,
 Από συντηρήσεις των υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων,
ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο της προμήθειας.

Η παρούσα μελέτη, και επομένως το αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης,
προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας συγκεκριμένα
των τμημάτων συντήρησης δικτύων, αφορά στην προμήθεια υλικών που είναι
ομαδοποιημένα αν κατηγορία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
ΟΜΑΔΑ

Α

Β
Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΞΙΑ €
(χωρίς Φ.Π.Α.)

1. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ

8.727,16

2. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
3. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
4. ΠΛΑΣΤΙΚΑ
5. ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

7.460,64
1.365,00
531,20
1.306,00

6. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

1.250,00

7. ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΠΙΕΣΕΩΣ
8. PVC ΣΕΙΡΑ 41

6.703,80
2.765,80

9. ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ

322,00

Οι επιμέρους ποσότητες των υλικών ανά ομάδα και κατηγορία
καταγράφονται αναλυτικά στο τεύχος (τιμολόγιο – προϋπολογισμός
μελέτης)
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά και για μία
μόνο ομάδα από τις παραπάνω με την προϋπόθεση η προσφορά τους
να εμπεριέχει τιμές για όλα τα υλικά των κατηγοριών της ομάδας.
Το τεύχος της οικονομικής προσφοράς (αριθμημένο και υπογεγραμμένο
από την υπηρεσία) που θα παραλάβουν με έγγραφη αίτηση από την
υπηρεσία θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:
- στον πίνακα Α θα συμπληρωθεί αριθμητικά η τιμή ανά μονάδα και
δίπλα το σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)
- στον πίνακα Β θα συμπληρωθούν αριθμητικά τα σύνολα των τιμών ανά
κατηγορία υλικών (χωρίς Φ.Π.Α.)
- στον πίνακα Γ θα συμπληρωθούν η τιμή έκπτωσης ανά ομάδα
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) επί ποινή αποκλεισμού και δίπλα αριθμητικά η τιμή
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προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.). Στο άθροισμα που θα προκύψει θα
υπολογιστεί ο Φ.Π.Α. και το γενικό σύνολο.
- η σύγκριση των προσφορών θα γίνει ανά ομάδα για να προκύψει ο
μειοδότης της κάθε ομάδας.
ΑΡΘΡΟ 3. Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

α.




Γενικά για την προμήθεια των υλικών θα εφαρμοσθούν:
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο τεύχος.
Οι Ευρωκώδικες.
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

β.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρμογή των όσων
καθορίζονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της
συγκεκριμένης Προμήθειας υλικών.

ΑΡΘΡΟ 4. Υπογραφή Σύμβασης.

Η Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ Αναδόχου και Προμηθευτή η οποία κατατίθεται
αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Εργοδότη.
Η Σύμβαση κοινοποιείται οπωσδήποτε στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε
πέντε ημέρες από την υπογραφή του από τον Εργοδότη.
Η Επιτροπή Παραλαβής των υλικών ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ..
ΑΡΘΡΟ 5. Χρόνος παράδοσης υλικών.

Η παράδοση της συνολικής ποσότητας των υλικών θα γίνεται τμηματικά και
θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι στις 31-12-2017 (ή μέχρις εξαντλήσεως
των υλικών της προμήθειας), σε τιμές ίδιες με εκείνες του Τιμολογίου
Προσφοράς του αναδόχου και χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.
Δεν τίθεται όριο στην ποσότητα της κάθε παραγγελίας που μπορεί να είναι το
ελάχιστο (ένα τεμ ή m ) ανά είδος, το οποίο θα παραδίδεται επί τόπου του
έργου ή στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. ΑΜΕΣΑ, με την παραγγελία.
ΑΡΘΡΟ 6. Τόπος παράδοσης των υλικών.

Τα υλικά θα παραδίδονται στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. ή στο πεδίο
εργασιών, ΑΜΕΣΑ εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου Ελασσόνας.
ΑΡΘΡΟ 7. Πληρωμές.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποσοτική παραλαβή αντιστοίχων ποσοτήτων
από την αρμόδια Επιτροπή.
Αν στην παραλαβή ορισμένα είδη βρεθούν ότι δεν είναι σύμφωνα με τους
όρους του διαγωνισμού θα επιστρέφονται και η εξόφληση του τιμολογίου θα
γίνεται ύστερα από την αντικατάστασή τους.
Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. τα
σχετικά τιμολόγια με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 8. Λύση, Καταγγελία Σύμβασης, Έκπτωση Αναδόχου.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
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i)
ii)
iii)

iv)

Αν ο ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται
στη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής.
Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν
πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΑΡΘΡΟ 9. Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων – Ανωτέρα βία.

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα
βία, ένεκα της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των υπό προμήθεια
ειδών μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει
τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 10. Αυξομείωση ποσότητας προμήθειας.

Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11. Αναθεώρηση τιμών.

Δεν προβλέπεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς των υλικών.
ΑΡΘΡΟ 12. Ποιοτικός έλεγχος υλικών, Εργαστηριακοί έλεγχοι.

Θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις
τους οι αντίστοιχοι εργαστηριακοί έλεγχοι ενώ θα προσκομισθούν ακόμη
από το στάδιο υποβολής του φακέλου συμμετοχής όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά και τεχνικά περιγραφικά φύλλα.
ΑΡΘΡΟ 13. Επίβλεψη της Προμήθειας.

Ο Προμηθευτής υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ελασσόνα 14-03-2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελασσόνα 14-03-17

Κλεισιάρης Δημήτριος
Τεχνολόγος Διοίκησης & Διαχείρισης
έργων

Πάππας Λάζαρος
Γεν. Διευθυντής
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