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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο:  Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 
Ζ παξνύζα Δηδηθή πγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ  επηζθεπή ζε 

εμσηεξηθό ζπλεξγείν, ελόο ζπαζηήξα νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ (θαη ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο), ηύπνο M&J 

2000 M   ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο:  ςμβαηικά ζηοισεία 
Σα ζηνηρεία ηεο Μειέηεο είλαη: 

1.   Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 

2.   Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

3.   Ο Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

4.   Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

5.   Ζ Σερληθή Έθζεζε 

6.   Σν Σηκνιόγην Πξνζθνξάο 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο:  Νομοθεζία και κπιηήπιο Ανάθεζηρ 
Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4412/2016. Σν θξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)  . 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο: Τπογπαθή ύμβαζηρ και εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλόκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, ν Γήκνο Αζελαίσλ ζα 

πξνζθαιέζεη ηνλ Αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξόζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 

Δθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο ίζε κε ην 5% ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ηηκήκαηνο ρσξίο ην ΦΠΑ. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκνινγίνπ ζα είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ύκβαζεο θαη γηα θαλέλα ιόγν θαη ζε θακία αλαζεώξεζε ππόθεηληαη.   

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο: Υπόνορ, ηόπορ παπάδοζηρ και παπαλαβή 
Ο επηζθεπαζκέλνο, κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά, ζπαζηήξαο νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ  M&J 2000 M ζα 

παξαδνζεί ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ (Ηεξάο Οδόο 151, Αηγάιεσ) ζε δηάζηεκα ελόο (1) κήλα από ηελ 

επόκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηνπ Αλαδόρνπ.  

Ζ παξαιαβή   ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη 

πνηνηηθόο  έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθόζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Ο πνηνηηθόο έιεγρνο γίλεηαη 

κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 
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Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ 

ζπαζηήξα  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε  δεκηά πνπ πηζαλόλ ζα πξνθιεζεί 

από ππαηηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή άιινπ κέρξη ηεο παξάδνζεο απηoύ.  

ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο παξάδνζεο  επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζύκθσλα κε ην Άξζξν 207 ηνπ Ν. 4412/2016.  

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο, κε απόθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ύζηεξα 

από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε 

άιιν, πνπ λα είλαη ζύκθσλν κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ 

απόθαζε απηή (Άξζξν 213 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6
ο
: Άζκηζη επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απαηηείηαη λα αζθεί 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην θύξην αληηθείκελν ηεο Μειέηεο– επηζθεπέο 

νρεκάησλ/κεραλεκάησλ έξγνπ. Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αληίγξαθν ηνπ 

επηκειεηεξίνπ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο.   

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο: Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ 

εκπεηξία γηα λα εθηειέζεη ηελ ύκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηόηεηαο.  

Γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη, λα δειώζεη κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ όηη: 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2016-2017-2018) έρεη εθηειέζεη ππεξεζίεο ζπλαθείο κε ην 

αληηθείκελν ηεο ππό αλάζεζεο ύκβαζεο-επηζθεπέο νρεκάησλ/κεραλεκάησλ έξγνπ, ζπλνιηθήο αμίαο ίζεο ή 

κεγαιύηεξεο ηνπ 100% ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ρσξίο Φ.Π.Α (δει. ύςνπο 11.500,00€) 

2. Γηαζέηεη ζπλεξγείν κε λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα “Σσνεργείο Επισκεσής και Σσντήρησης Μητανημάτων 

Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε)” ζύκθσλα κε ην ΦΕΚ 242Β’-02/02/2017-αριθμ. ΔΜ/οικ.765. Αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 

άδεηαο ζα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

3. Γηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά ISO 9001 θαη ISO 14001 ή ηζνδύλακα γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο επηζθεπήο 

ηνπ ζπαζηήξα. 

 

Άπθπο 8ο: Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια 

O νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα δειώζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ όηη δηαζέηεη γεληθό θύθιν εξγαζηώλ, 

αζξνηζηηθά, γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο (έηε 2016, 2017, 2018) ίζν ή αλώηεξν κε ην 100% 

ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ρσξίο Φ.Π.Α (δει. ύςνπο 11.500,00€). 

 

Μεηά ηελ απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο γηα ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα 

πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά γηα ηα άξζξα 7 θαη 8, (απνδεηθηηθά γηα ηελ 

εθηέιεζε ζπλαθώλ κε ην αληηθείκελν ηεο Μειέηεο πκβάζεσλ ή ππεξεζηώλ, απαξαίηεηα ISO, ηζνινγηζκνύο  

ηειεπηαίαο ηξηεηίαο). 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο: Εγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ  
 Μεηά από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη εθόζνλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δελ δηαπίζησζε θακία θαθνηερλία σο 

πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ, ζα πξνζθνκηζζεί από ηνλ Αλάδνρν ζηε Γ/λζε Πξνκεζεηώλ 

θαη Απνζεθώλ Δγγπεηηθή Καιήο Λεηηνπξγίαο πνζνύ 690,00 €, ζε αληηθαηάζηαζε ηεο Δγγπεηηθήο θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, γηα ρξόλν ίζν κε ηνλ ρξόλν εγγύεζεο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξν από 

έλα(1) έηνο.  

Κάζε βιάβε πνπ ζα παξνπζηάδεηαη κέζα ζην ρξόλν εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο νθεηιόκελε ζε θαθή πνηόηεηα 

ή θαηαζθεπή, πξέπεη λα επαλνξζώλεηαη από ηνλ Αλάδνρν ην ζπληνκόηεξν δπλαηό από ηελ εηδνπνίεζε ηεο 

ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαλνξζώλεηαη, επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην 

θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο θαη εξγαζίαο ηεο αληηθαηάζηαζεο.  

 



Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο:Κπαηήζειρ 
Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ θάζε λόκηκε θξάηεζε (θόξνη, ηέιε, δαζκνί θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ) 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ήηνη:  

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,07%, ραξηόζεκν επί Δ.Α.ΓΖ.Τ 3%, ΟΓΑ επί ραξηoζήκνπ 20%, Α.Δ.Π.Π 0,06%, ραξηόζεκν 3% 

επί Α.Δ.Π.Π, ΦΔ Πξνκεζεηώλ 4% θαη θάζε λέα θξάηεζε πνπ ζα επηβιεζεί από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο έσο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο.  

 

 

Άπθπο 11ο: Ολοκλήπωζη εκηέλεζηρ ύμβαζηρ 

Ζ ύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνϋπνζέζεηο:  

1) Παξαδόζεθαλ ηα αληαιιαθηηθά 

2) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ηα αληαιιαθηηθά πνπ παξαδόζεθαλ 

3) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο αθνύ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξώζεηο ή εθπηώζεηο   

4) Δθπιεξώζεθαλ νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη απνδεζκεύηεθαλ 

νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο) θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηε ύκβαζε 

 

Άπθπο 12ο: Επίλςζη διαθοπών 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο επηιύνληαη ζηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 

 

          

 

Ο ςνηάξαρ                Η Πποϊζηαμένη ηος Σμήμαηορ            Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Διεύθςνζηρ 

 

 Νίθνο Κάγθαο                         Μαξία Κνηηαξά                                    Γεκήηξεο Φύιινο 

Μερ/γνο Μερ/θνο MSc                         Ζιεθ/γνο Μερ/θνο  MSc                                                   Μερ/γνο Μερ/θνο 

           
 


