ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
26/05/2015
Αρ. Μελέτης 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Αρ. Μελέτης : 9/2015
KA : 20/6671.0006
Προϋπολογισμός: 59.999,40 € (με Φ.Π.Α)

ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ελαστικών διαφόρων τύπων και μεγεθών για τις
ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου μας.
Τα ελαστικά θα είναι άριστης ποιότητας και η κατασκευή τους να είναι το πολύ προ εξαμήνου
από την ημερομηνία του διαγωνισμού, το οποίο να αποδεικνύεται από τον τριψήφιο αριθμό
DOT που τυπώνεται επί του ελαστικού.
Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια των ελαστικών θα ανέλθει στο ποσό των 59.999,40
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 20.6671.0006 του
σκέλους των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Α/Α
1.1
1.2
2.1.
2.2.
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
7.1
8.1
8.2
9.1
9.2
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
14.2
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
19.2

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
13R-22,5
13R-22,5
12R-22,5
12R-22,5
285/70R-19,5
285/70R-19,5
315/80R-22,5
315/80R-22,5
315/70R-22,5
315/70R-22,5
205/75R-17,5
215/75R-17,5
295/80R-22,5
295/80R-22,5
10R-22,5
10R-22,5
16,9-28
18,4-26
12,5/80-18
205/80R-16
265/70R-19,5
265/70R-19,5
185R-14
205/65R-16
175/65R-14
215/60R-16
285/70R-22,5
285/70R-22,5
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ΑΞΟΝΑΣ

ΤΕΜΑΧ.

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ

7
8
4
6
6
12
8
14
6
10
8
4
2
4
4
8
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
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ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ2 – ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΙΓΔΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Αρ. Μελέτης : 9/2015
KA : 20/6671.0006
Προϋπολογισμός: 59.999,40 € (ΜΕ Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών και να
ανταποκρίνονται στις παρακάτω απαιτήσεις :
 Το μίγμα των ελαστικών να είναι από φυσικό καουτσούκ κατάλληλο για τις
κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας.
Η συγκεκριμένη απαίτηση να βεβαιώνεται από το εργοστάσιο κατασκευής και η
βεβαίωση που θα προσκομισθεί να είναι επικυρωμένη από Ελληνική Εθνική Αρχή.
 Τα ελαστικά να είναι τέτοιων προδιαγραφών, ώστε να παρέχουν την μέγιστη δυνατή
πρόσφυση τόσο στην άσφαλτο όσο και σε χωματόδρομο.
Η αντοχή τους επίσης να είναι δοκιμασμένη για μεγάλα φορτία, να εξασφαλίζει το
μέγιστο χρόνο ζωής σε αυτά και να αντέχουν στις δύσκολες συνθήκες εργασίας των
οχημάτων του Δήμου.
 Η κατασκευή τους να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EUROPIAN
ORGANIZATION (ERTRO) και να έχουν συντελεστεί όλες οι διαδικασίες ποιοτικού
ελέγχου.
Τα ανωτέρω να βεβαιώνονται από το εργοστάσιο κατασκευής με αντίστοιχη βεβαίωση,
εκτός και αν το εργοστάσιο κατέχει πιστοποιητικό INTERNATIONAL STANDARD
ORGANIZATION.
Σ’ αυτή την περίπτωση επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού κατατίθεται μαζί με
την προσφορά.
 Τα ελαστικά να είναι κατασκευής του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία του
διαγωνισμού.
 Επί των ελαστικών να αναγράφεται η ένδειξη DOT ή EC
 Να φέρουν σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σήμανσης ελαστικών
1222/2009 που είναι σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο του 2012
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ2 – ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΙΓΔΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Αρ. Μελέτης : 9/2015
KA : 20/6671.0006
Προϋπολογισμός:59.999,40€(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠEΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1.1
1.2
2.1.
2.2.
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
7.1
8.1
8.2
9.1
9.2
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
14.2
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
19.2

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ

ΤΕΜΑΧ.

13R-22,5
13R-22,5
12R-22,5
12R-22,5
285/70R-19,5
285/70R-19,5
315/80R-22,5
315/80R-22,5
315/70R-22,5
315/70R-22,5
205/75R-17,5
215/75R-17,5
295/80R-22,5
295/80R-22,5
10R-22,5
10R-22,5
16,9-28
18,4-26
12,5/80-18
205/80R-16
265/70R-19,5
265/70R-19,5
185R-14
205/65R-16
175/65R-14
215/60R-16
285/70R-22,5
285/70R-22,5

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΣ

7
8
4
6
6
12
8
14
6
10
8
4
2
4
4
8
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TIMH
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)
400,00
400,00
380,00
380,00
350,00
350,00
395,00
395,00
390,00
390,00
215,00
235,00
400,00
400,00
375,00
375,00
285,00
660,00
685,00
150,00
350,00
350,00
120,00
150,00
60,00
160,00
420,00
420,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
2.800,00
3.200,00
1.520,00
2.280,00
2.100,00
4.200,00
3.160,00
5.530,00
2.340,00
3.900,00
1.720,00
940,00
800,00
1.600,00
1.500,00
3.000,00
1.140,00
1.320,00
1.370,00
300,00
700,00
700,00
240,00
300,00
120,00
320,00
840,00
840,00
48.780,00
11.219,4
59.999,4
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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ΝΙΓΔΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Αρ. Μελέτης : 9/2015
KA : 20/6671.0006
Προϋπολογισμός: 59.999,40 € (ΜΕ Φ.Π.Α)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ελαστικών, για τις ανάγκες των οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2015, με διαδικασία πρόχειρου
διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης
59.999,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
β) Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
γ) Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
δ) Την με αριθμό 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/Β μ/20-03-1975) απόφαση του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
ΑΡΘΡΟ 3ο - Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
3) Η τεχνική περιγραφή-προϋπολογισμός
4) Η συγγραφή υποχρεώσεων
5)Οι τεχνικές προδιαγραφές
6) Η τεχνική έκθεση
ΑΡΘΡΟ 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική
Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ΑΡΘΡΟ 5ο - Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής,
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών,
ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την
κατά το σχετικό άρθρο της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6ο – Χρόνος και τόπος παράδοσης
Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την σχετική
ειδοποίηση της υπηρεσίας.
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ΑΡΘΡΟ 7ο – Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση μαζί με τα δικαιολογητικά της προσφοράς να
προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Τ.Π.Κ.Δ. για
ποσό ίσο με το 2% (975,60 €) του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. σαν εγγύηση συμμετοχής
στον διαγωνισμό που θα ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την διενέργεια του διαγωνισμού. Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26
του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η δημοπρασία υποχρεούται να
αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, με εγγύηση ίση προς 2% του ποσού
της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης ή
κατά την υπογραφή αυτής.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική και ποιοτική
παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των
συμβαλλομένων.
ΑΡΘΡΟ 8ο – Άρνηση υπογραφής της σύμβασης
1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από της
γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση
συμμετοχής εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.
2. Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύμβασης κάθε
τυχόν γενόμενης σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας.
ΑΡΘΡΟ 9ο - Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
1.- Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που
έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2.- Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του, που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά
υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ.
3.- Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του
φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4.- Με απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, που γίνεται σε βάρος του.
5.- Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση μερική ή ολική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση.
β) Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του ΟΤΑ για χρονικό διάστημα
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που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.
γ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι
χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην
παρ. 2 του άρθρου 33 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 10ο - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
1.- Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ, επιβάλλονται
εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και ποινική ρήτρα που υπολογίζεται
ως εξής:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του
μεγίστου προβλεπομένου από το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ χρόνου
παράτασης, 2.5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν
κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται
ολόκληρη ημέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.- Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά της χρηματικής ποινικής ρήτρας υπολογίζονται επί
της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν την ασφαλή χρησιμοποίηση τους, η ποινική
ρήτρα υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3.- Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του
διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10%
της συμβατικής τιμής ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό
διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4.- Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης-παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται
αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 11ο – Προσωρινή και οριστική παραλαβή
1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 της
Υπουργικής Απόφασης, από την αρμόδια τριμελή επιτροπή.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν
τυχόν ατέλειες, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 12ο - Κρατήσεις
Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της
δημοπρασίας,
Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν τη μέρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
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ΑΡΘΡΟ 13ο – Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας επιλύονται
σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 14ο – Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 26-5-2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ2 – ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΙΓΔΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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