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Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ……………………€121.398,25….......……………...………ΔΤΡΩ.
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η πξνκήζεηα αθνξά άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ΟΓΟ-2522
γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε ηκεκάησλ ησλ νδνζηξσκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 1100 m3 θαζψο θαη ραιχβδηλν πιέγκα
ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ.

Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην άξζξν Β-29.4.1.: C20/25 ΟΓΟ-2522 ηνπ
ΑΣΔΟ. θπξφδεκα C20/25 ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε
θαηαζηξψκαηνο νδψλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη
ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ, επέλδπζεο θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ (ζεκέιηα
θαη άλσ δνκή) ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ιεπηνηνίρσλ», ηελ πξνζηαζία
ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη άνπιν ή νπιηζκέλν κε ραιχβδηλν
πιέγκα ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΦ 4.22: Γνκηθφ
πιέγκα εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο κε θσδηθφ αλαζεψξεζεο ΤΓΡ-7018. Σν κέζσ
πάρνο ηνπ άνπινπ θαη ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηε απφ 12
έσο 15 εθαηνζηά. Οη ηκεκαηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνληαη παξνπζία ελφο ηνπιάρηζηνλ
κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Η επζχλε ηεο
ελεκέξσζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζα πξέπεη
λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν κέξεο πξηλ ηελ ηκεκαηηθή εξγαζία κε επζχλε ηνπ
πξνκεζεπηή.
Η πξνκήζεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ψζηε λα κπνξεί λα
πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο Μπθφλνπ ηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά εληφο ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο.
εκεηψλεηαη φηη επεηδή δελ πξφθεηηαη γηα ζθπξνδέηεζε εθηεηακέλσλ επηθαλεηψλ
αιιά γηα ηκεκαηηθέο εξγαζίεο φπνπ δελ απαηηείηαη εηδηθή ηερλνγλσζία θαη
επεμεξγαζία γηα ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, απηή ζα γίλεηαη απ’επζείαο απφ
ηελ έμνδν ηεο κπεηνληέξαο.

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο
έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο.

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 149.319,85€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. 23%.

Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ πιηθψλ ζα δηελεξγεζεί αλνηρηφο ειεθηξνληθφο
κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013.

Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
πξνκήζεηα ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016
θαη ζηνλ θσδηθφ 30-6654.0004 ελψ ζα βαξχλεηαη θαη ν νηθείνο ΚΑ ηνπ
πξνππνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017.

Μχθνλνο 16-03-2016

Μχθνλνο, 16-03-2016

Θεσξήζεθε

πληάρζεθε

Ο Α/Α ΠΡΟΪΣ. ΣΗ Γ/Η ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

1

2

Πεπιγπαθή

Μονάδα
Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

Σιμή
Μονάδορ

Καθαπή
Αξία

m3

1100

104

114.400,00

kg

7525

0.93

6.998,25

Β-29.4.1.: C20/25
ΟΓΟ-2522 ηνπ
ΑΣΔΟ. θπξφδεκα
C20/25
Υαιχβδηλν πιέγκα
ηχπνπ Σ131
δηακέηξνπ 5
ρηιηνζηψλ

ύνολο Καθαπήρ Αξίαρ
Φ.Π.Α. 23%
ύνολο με Φ.Π.Α.

Μχθνλνο 16-03-2016

Μχθνλνο, 16-03-2016

Θεσξήζεθε

πληάρζεθε

Ο Α/Α ΠΡΟΪΣ. ΣΗ Γ/Η ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

121.398,25
27.921,60
149.319,85

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
(ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ)
ΑΡΘΡΟ 1ο – Ανηικείμενο ηηρ ζςμβάζεωρ.
Η πξνκήζεηα αθνξά άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ΟΓΟ-2522
γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε ηκεκάησλ ησλ νδνζηξσκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 1100 m3 θαζψο θαη ραιχβδηλν πιέγκα
ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ. Οη πνζφηεηεο αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
Α/Α

Πεπιγπαθή
Β-29.4.1.: C20/25 ΟΓΟ-2522 ηνπ ΑΣΔΟ.
θπξφδεκα C20/25
Υαιχβδηλν πιέγκα ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5
ρηιηνζηψλ

1
2

Μονάδα
Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

m3

1100

kg

7525

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
Μπθφλνπ. Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηκεκαηηθή πξνκήζεηα ησλ
πιηθψλ ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιζσύοςζερ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ.
ηελ παξνχζα πξνκήζεηα ηζρχνπλ φπνπ απαηηνχληαη νη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο
(CE), νη αληίζηνηρεο ειιεληθέο (ΔΛΟΣ) θαζψο θαη νη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο I.S.O.
Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα:
1. Σελ κε αξηζκφ 11389/93 απφθαζε ηνπ ΤΠ. Δ. Πεξί ΔΚΠΟΣΑ
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»
3. Σελ Τπνπξγηθή απφθαζε Π1 3306/2010 (ΦΔΚ 1789Β/12-11-2010) «Δμαίξεζε
πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμε ζην Δ.Π.Π.»
4. Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη
5. Σελ Κ.Τ.Α 27319/02 (ΦΔΚ 945Β) «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζ. 13 ηνπ Ν. 2503/97
6. Tελ Τ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β/11-8-2010)
7. Σσλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ εκέξα
εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.
ΑΡΘΡΟ 3ο – Σπόπορ ππομήθειαρ
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην
ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013.
Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε σαμηλόηεπη πποζθοπά, θαηφπηλ
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απ’ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ,
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο.

ΑΡΘΡΟ 4ο – Γικαίωμα και Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
Γηα ηελ αλάιεςε ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ θάζε
πξνκεζεπηήο ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Οηθείν Δπηκειεηήξην ή Βεβαίωζη
εγγπαθήρ ζηο Δμποπικό ή Βιοηεσνικό ή Βιομησανικό μηηπώο. Όηαλ ζπκκεηέρεη
εηαηξεία πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ αιινδαπή, ην απνδεηθηηθφ εγγξαθήο
θαζνξίδεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο θαη εθδίδεηαη απφ ην θνξέα
πνπ γηα θάζε ρψξα αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ελψζεσλ
πξνκεζεπηψλ.
Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζνληαη
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο γηα λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ
δηαγσληζκφ ζα πξέπεη επηπιένλ λα πξνζθνκίζνπλ :
1.Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δύο ηοιρ
εκαηό (2%) επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ Τπεξεζία δαπάλεο ησλ
πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.
2. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη θαηαδίθε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο.
ΑΡΘΡΟ 5ο – Πποϋπολογιζμόρ έπγος.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ αλέξρεηαη
ελδεηθηηθά ζε €121.398,25 ζπλ ΦΠΑ 23% €27.921,60 ήηνη ζπλνιηθά €149.319,85.
Η ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο, (Γήκνο Μπθφλνπ Π/Τ 2016, Κ.Α. 306654.0004 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΠΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΜΤΚΟΝΟΤ 2016»).
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ ηκεκαηηθή κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζε
ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Δγγςήζειρ
Οη εγγπήζεηο βαζίδνληαη ζηνλ πξφζθαην λφκν Ν.4281/2014 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην
άξζξν 15
Η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δύο ηοιρ εκαηό
(2%) ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ Τπεξεζία δαπάλεο ησλ
πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ εξαιποςμένος ηος Φ.Π.Α.
Η εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηεο πξνκήζεηαο, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πένηε ηοιρ εκαηό
(5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. Η εγγχεζε απηή ζρεηίδεηαη κε
ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο (ρξφλνο παξάδνζεο, πιηθά θαηαζθεπήο,
πνηφηεηα θαηαζθεπήο θ.ι.π.)

ΑΡΘΡΟ 7ο – Πποθεζμίερ - ποινικέρ πήηπερ.
Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη ηεο εμάληιεζεο ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηεο ππεξεζίαο κε δηθαίσκα παξάηαζεο εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.
Η πξνκήζεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ψζηε λα κπνξεί λα
πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο Μπθφλνπ ηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά εληφο ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζεί ( ε πξνκήζεηα ηεο πξνβιεπφκελεο
πνζφηεηαο) εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζα κπνξεί λα θαιπθζεί εληφο ηνπ πξψηνπ
εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2017 θαη κέρξηο εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ΄ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ παξάδνζε
ησλ εηδψλ ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο
ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
Όζνλ αθνξά ηηο πνηληθέο ξήηξεο θαη ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α .
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ χζηεξα απφ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ
ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο.

ΑΡΘΡΟ 8ο – Πληπωμέρ
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, γίλεηαη (ζχκθσλα κε ην άξζξν
36 ηεο αξηζ. 11389/93 Τπ. Απφθαζεο) κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη:
α) Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, ή ζε πεξίπησζε
απηνδίθαηεο παξαιαβήο ζεσξεκέλν απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ
απνζήθε ηνπ θνξέα. Απαπαίηηηη πποϋπόθεζη για ηην έκδοζη ηος ππωηοκόλλος
οπιζηικήρ ποζοηικήρ και ποιοηικήρ παπαλαβήρ αποηελεί η πποζκόμιζη από ηον
ππομηθεςηή ηων αποηελεζμάηων ελέγσος δοκιμών από πιζηοποιημένο
επγαζηήπιο, ζύμθωνα με ηον ιζσύονηα Κανονιζμό Σεσνολογίαρ κςποδέμαηορ.
β) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή
Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα
ππεξεζία. Όιεο νη ζρεηηθέο κε ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δαπάλεο ηνπ αγνξαζηή,
βαξχλνπλ ηνλ νηθείν θσδηθφ αξηζκνχ (Κ.Α.Δ.) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Καηά ηα

ινηπά, εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη
ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ.
ΑΡΘΡΟ 9ο – Μηηπώο Ππομηθεςηών - Δνζηάζειρ
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο
ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ, επηηξέπεηαη έλζηαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 15 ηεο αξηζ. 11389/93 απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ (ΔΚΠΟΣΑ), φπσο
απηέο ηζρχνπλ έσο ζήκεξα.
ΑΡΘΡΟ 10ο – Γενικά
Γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο:
Σεο απφθαζεο αξηζ. 11389/93 Τπ. Δζση. «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ
Ο.Σ.Α.», φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ ζήκεξα.
ΑΡΘΡΟ 11ο – Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ
1.κςπόδεμα C20/25
Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην άξζξν Β-29.4.1.: C20/25 ΟΓΟ-2522 ηνπ
ΑΣΔΟ. θπξφδεκα C20/25 ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε
θαηαζηξψκαηνο νδψλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη
ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ, επέλδπζεο θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ (ζεκέιηα
θαη άλσ δνκή) ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ιεπηνηνίρσλ», ηελ πξνζηαζία
ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. Σν κέζσ πάρνο ηνπ άνπινπ θαη ηνπ νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 12 έσο 15 εθαηνζηά.
2. Υαλύβδινο πλέγμα ηύπος Σ131
Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη άνπιν ή νπιηζκέλν κε ραιχβδηλν πιέγκα ηχπνπ Σ131
δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΦ 4.22: Γνκηθφ πιέγκα
εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο κε θσδηθφ αλαζεψξεζεο ΤΓΡ-7018.
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ΑΡΘΡΟ 1ο (Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ)
Η πξνκήζεηα αθνξά άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ΟΓΟ-2522
γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε ηκεκάησλ ησλ νδνζηξσκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 1100 m3 θαζψο θαη ραιχβδηλν πιέγκα
ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ.
Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην άξζξν Β-29.4.1.: C20/25 ΟΓΟ-2522 ηνπ
ΑΣΔΟ. θπξφδεκα C20/25 ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε
θαηαζηξψκαηνο νδψλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη
ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ, επέλδπζεο θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ (ζεκέιηα
θαη άλσ δνκή) ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ιεπηνηνίρσλ», ηελ πξνζηαζία
ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη νπιηζκέλν κε ραιχβδηλν πιέγκα
ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΦ 4.22: Γνκηθφ πιέγκα
εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο κε θσδηθφ αλαζεψξεζεο ΤΓΡ-7018. Σν κέζσ πάρνο
ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 12 έσο 15 εθαηνζηά.
ΑΡΘΡΟ 2ο (Ιζσύοςζερ διαηάξειρ)
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Δ..Τ. φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ
ζήκεξα.
ΑΡΘΡΟ 3ο (ςμβαηικά ζηοισεία)
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
1)
2)
3)
4)
5)

Ο Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
Η Δηδηθή ζπγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
Σα Σερληθά ζηνηρεία (ηερληθή πεξηγξαθή) ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
Η Σερληθή έθζεζε

ΑΡΘΡΟ 4ο (Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ)
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην
άξζξν 3 ηεο Δ..Τ. ηεο παξνχζαο κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 5ο (ύμβαζη)
Ο αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ζε πξνζεζκία
φρη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) νχηε κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο αλαθνίλσζεο αλάζεζεο. Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο

θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν
ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
ΑΡΘΡΟ 6ο (Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ)
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ
ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. Παξέρεηαη δε κε
εγγπεηηθή επηζηνιή, ε νπνία πξέπεη λα έρεη ρξφλν ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο
κεγαιχηεξν απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε
παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.
ΑΡΘΡΟ 7ο (Πλημμελήρ καηαζκεςή)
Δάλ ε πξνκήζεηα δελ εθπιεξψλεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη κηθξά
ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα απνθαηαζηήζεη ή λα
βειηηψζεη απηέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ
Μπθφλνπ, εθηφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, νη νπνίνη
αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζην παξαθάησ Άξζξν 13.
ΑΡΘΡΟ 8ο (Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ)
Ο δηαγσληδφκελνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ
θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πιελ Φ.Π.Α. Δπίζεο επηβαξχλεηαη κε
ην θφζηνο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 9ο ( Δπιζηποθή εγγςήζεων)
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν
θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ππφινηπσλ πξνκεζεπηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην
δηαγσληζκφ θαη απνξξίθζεθαλ, επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ
ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο.
ΑΡΘΡΟ 10ο (Σπόπορ Πληπωμήρ)
Η πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο, ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ
εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θαη αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη
πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο.
Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο γίλεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο.

ΑΡΘΡΟ 11ο (Πλημμελήρ καηαζκεςή)
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πιηθψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.

ΑΡΘΡΟ 12ο (Έκπηωζη ηος αναδόσος)
Δάλ γίλεηαη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξαδφζεσο ηεο
πξνκήζεηαο ή ν αλάδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ
κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηεο αξηζ.
11389/93 Τπ. Απφθαζεο.
ΑΡΘΡΟ 13o (Πποζωπινή και Οπιζηική παπαλαβή)
Η πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε
απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα
πξνηείλεη: α) ηελ κεξηθή ή πιήξε απφξξηςε θάπνηνπ είδνπο ή β) ηελ απνθαηάζηαζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο αλσηέξσ
πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ε ίδηα ζα νξίζεη, ν Γήκνο
δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη σο πξνο ηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν, γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα
ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν.
Γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ηζρχεη ην άξζξν 28 θαη
29 ηεο αξηζ. 11389/93 απφθαζεο Τπ. Δζσηεξηθψλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.).
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