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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προμήθεια - Εγκατάσταση
προκατασκευασμένου συνθετικού
τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου
Σερρών»

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 90/2017
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
Η διαδικασία της ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.1 Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές.
2.2 Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία
απορρίψει ή να επιβάλει περικοπή

έχει δικαίωμα να τα

λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας μετά από πρακτικό του

αρμόδιου οργάνου, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, σύμφωνα με το ν.
4412/2016
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση προς
το 5% της συμβατικής δαπάνης της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με
το ν. 4412/2016. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή της
προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
4.1 Η προμήθεια θα εκτελεστεί σε έξι (06) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και στη
συνέχεια θα συνταχθεί και θα υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής της προμήθειας
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή (άρθρο 209,208, 213

του ν.

4412/2016 ).
4.2

Εάν

παρατηρηθούν

καθυστερήσεις

στην

προθεσμία

παράδοσης,

για

κάθε

ημέρα

καθυστέρησης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 . Εάν και οι
προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 .
4.3 Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή σε παρατηρούμενες
καθυστερήσεις παραδόσεως των υλικών, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και
να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον
προμηθευτή τις από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
5.1 Η πληρωμή θα γίνει μετά από την ολοκλήρωση της προμήθειας και της εγκατάστασης του
νέου προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα και την έκδοση όλων των απαιτούμενων
πιστοποιητικών και αναφορών που αναφέρονται στην μελέτη και την προσκόμιση των γραπτών
εγγυήσεων της παραγράφου 6.5.
5.2 Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις και φόροι.
5.3 Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
6.1 Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι πλήρεις και θα περιέχουν αναλυτικές και
επεξηγηματικές απαντήσεις με σχόλια σε κάθε κατηγορία τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία θα
αναγράφονται στο φύλλο συμμόρφωσης προδιαγραφών.
6.2 Δείγματα: Ο υποψήφιος Ανάδοχος πριν από τον διαγωνισμό, οφείλει με επιτόπια επίσκεψη να
επιθεωρήσει την υπάρχουσα κατάσταση του στίβου, να εκτελέσει κάθε έλεγχο τον οποίο κρίνει
απαραίτητο και να πάρει με δικές του δαπάνες δείγμα του υπάρχοντος υλικού, προκειμένου να
παράσχει ένα τελικό πραγματικό δείγμα του υλικού του στίβου μετά την ολοκλήρωση της
ανακαίνισης του στίβου όπου θα είναι ορατό το υπάρχον υλικό μαζί με το νέο που θα
προσφερθεί, ως ενιαίο δείγμα. Αυτό το τελικό ενιαίο δείγμα θα υποβληθεί στον διαγωνισμό μαζί
με αντίστοιχη τεχνική έκθεση ελέγχου με τις ιδιότητες του προσφερόμενου υλικού (KA%, κάθετη
παραμόρφωση, έλεγχος της τριβής και του εφελκυσμού).
Μετά την κατασκευή του ελαστικού συνθετικού τάπητα ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία δύο σφραγισμένα δείγματα του κατασκευασμένου τάπητα, με τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι εκπληρώνονται οι απαιτήσεις της
παραγράφου 2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, από αναγνωρισμένο εργαστήριο
ελέγχου. Όλες οι δαπάνες των πιστοποιήσεων του ελαστικού συνθετικού τάπητα θα βαρύνουν
τον ανάδοχο.
6.3 Τα οικονομικά στοιχεία θα είναι πλήρη, σαφή και αναλυτικά, ώστε να είναι δυνατή η
κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, χωρίς ανάγκη αίτησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης
συμπληρωματικών στοιχείων, που μπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσφορά.
6.4 Οι τεχνικές προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και το συναφές έντυπο
υλικό να έχει συνταχθεί, κατά προτίμηση, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
(α) Οποιαδήποτε πλεονεκτήματα ή αποκλίσεις του προσφερόμενου είδους ή των όρων της
προσφοράς από τα οριζόμενα μ' αυτές τις σχετικές προδιαγραφές, πρέπει να σημειώνονται με

παρατήρηση στη σχετική παράγραφο της προδιαγραφής, με συγκεκριμένη παραπομπή ή
προσάρτημά της.
(β) Προσφορές που παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες και που δεν περιγράφουν με σαφήνεια τις
ικανότητες, πλεονεκτήματα ή αποκλίσεις του προσφερόμενου είδους, σε σχέση με τις παρούσες
προδιαγραφές, μπορεί να θεωρηθούν ως ανεπαρκείς από την Επιτροπή Αξιολόγησης και να
αποκλείονται, κατά την κρίση της, από τον παρόντα διαγωνισμό.
(γ) Η κάθε προσφορά θα κριθεί με βάση την αρτιότητά της, σε ό,τι αφορά το σύνολο των
ανωτέρω προδιαγραφόμενων λειτουργικών μονάδων και πρόσθετων εγκαταστάσεων, με
αποκλεισμό αυτών των προσφορών, που δεν παρουσιάζουν ολοκληρωμένη λύση, σε σχέση με
όλα τα ζητούμενα είδη.
6.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας:
(α) Η όλη κατασκευή (ο παλαιός τάπητας σε συνδυασμό με τον νέο) θα πρέπει να συνοδεύεται
από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τόσο του αναδόχου και της προμηθεύτριας εταιρίας για
τουλάχιστον 8 έτη που θα αρχίζει από την πλήρη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Απλή δήλωση
του προμηθευτή δεν γίνεται αποδεκτή.
(β) Ο προμηθευτής θα αναλάβει την επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του νέου
συνθετικού τάπητα, σε περίπτωση που θα προκύψει ανωμαλία ή βλάβη του στο χρόνο της
εγγύησης, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
(γ) Θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση εκ μέρους του προμηθευτή για γρήγορη ανταπόκριση (εντός
χρονικού διαστήματος 30 ημερών), σε περίπτωση που αντιμετωπισθούν ή διαπιστωθούν
προβλήματα εντός των χρονικών πλαισίων της εγγύησης.
6.6 Παράδοση:
Η υπογραφή της ποιοτικής παραλαβής του νέου συνθετικού τάπητα θα γίνει μετά από την έκδοση
όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών και αναφορών που αναφέρονται στην μελέτη.

Σέρρες 3 /10/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 3/10/2017
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πάλλας Χρήστος
Η-Μ Μηχ/κος με Α΄ βαθμό

Μαρινάκη Αικατερίνη
Πολ. Μηχ. με Α΄βαθμό

Σέρρες 3/10/2017
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Βελιγρατλής Μιχάλης
Πολ. Μηχ/κος με Α΄ βαθμό

