Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Α.ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12021033
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2021
Κ.Α.: 35.7135.0002
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.950,68€ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ)

Ημερομηνία σύνταξης Μελέτης 22-2-2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2021»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ.

12021033

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εργαλείων κηπουρών και ανταλλακτικών αυτών
για τις ανάγκες του Δήμου και συγκεκριμένα για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Αειφορίας και ειδικότερα του τμήματος συντήρησης του πρασίνου.
Θα γίνει προμήθεια εργαλείων καθώς και των απαραίτητων ανταλλακτικών υφιστάμενων
εργαλείων ώστε ο εξοπλισμός του συνεργείου των δενδροκηπουρων και εργατών κήπου του Δήμου
να παραμένει πλήρως λειτουργικός και ικανός να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες.
Σε όλες τις συσκευασίες των υλικών θα αναγράφεται η εταιρεία κατασκευής, το
υλικό του περιεχομένου τους και η πιστοποίηση CE.
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εταιρείες πιστοποιημένες κατά ISO και
να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
α. Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας.
β. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
γ. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
δ. Ν.4497/17
και γενικώς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 12.057,00€ πλέον
ΦΠΑ 24%, 2.893,68 €, δηλαδή συνολική δαπάνη 14.950,68 € το οποίο προέρχεται από
πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με ΚΑ.35.7135.0002.
Χολαργός 22-2-2021
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Περιβ. και Αειφορίας

Α.Βατικιώτης
Γεωπόνος ΠΕ

Ναθαναήλ Σοφιανίδης
Γεωπόνος ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2020»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12021033

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
α/α
ΜΟΝ. ΠΟΣΟ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
μελέτης
ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ
Σκούπα γκαζόν ρυθμιζόμενη πλήρης με
1
τεμ
95
12,00€
1.140,00€
κοντάρι (τύπου bellota )
Πατόφυαρο με μύτη (1kg, πλάτος 22cm,
2
μήκος 30cm, μήκος με λαιμό 37cm)
τεμ
4
20,00€
80,00€
κομπλέ με στυλιαρι
Φτυαράκι φαρδύ (τύπου Gardena comfort
3
τεμ
6
10,00€
60,00€
8960)
Ψαλίδι κλαδέματος (τύπου STIHL PB25)
4
βάρους 1,24 kg, μήκους 80εκ. για κοπή
τεμ
2
100,00€
200,00€
κλάδων έως 40mm
Κλαδευτήρι χειρός μήκους 21,5 cm με
επικάλυψη φθορίου στην λεπίδα για
καλύτερη αντοχή στους χυμούς και τις
ρητίνες των δένδρων, αντικαταστάσιμη
5
τεμ
6
30,00 €
180,00€
λεπίδα, με δυνατό και εύκαμπτο ελατήριο
στρογγυλεμένες λαβές για εύκολο και άνετο
κόψιμο , μήκος: 215 mm (8 1/2″)για κοπή
κλαδιών έως 25mm (τύπου samurai)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Πηρούνα 4Δ (κομπλέ με στυλιαρι)
Χειροπρίονο διπλής οδόντωσης με κυρτή
λάμα 33cm (τύπου samurai)
Φίλτρο αέρος για βενζινοπρίονα (τύπου
STIHL MS150)
Φίλτρο αέρος για βενζινοπρίονα (τύπου
STIHL MS200)
Φίλτρο αέρος για βενζινοπρίονα (τύπου
STIHL MS390)
Φίλτρο αέρος για βενζινοπρίονα (τύπου
STIHL H.T131)
Φίλτρο αέρος για χορτοκοπτικό (τύπου
STIHL F.S 260)
Φίλτρο βενζίνης για βενζινοπρίονα (τύπου
STIHL 150 )
Αντλία λαδιού για βενζινοπρίονα (τύπου
STIHL MS150)
Αντλία λαδιού για βενζινοπρίονα (τύπου
STIHL MS200)
Αντλία λαδιού για βενζινοπρίονα (τύπου
STIHL MS390)
3

τεμ

20

12,00€

240,00€

τεμ

4

20,00 €

80,00€

τεμ

4

4,00€

16,00€

τεμ

4

5,00€

20,00€

τεμ

3

9,00€

27,00€

τεμ

4

3,00€

12,00€

τεμ

4

10.00€

40,00€

τεμ

10

5,00€

50,00€

τεμ

4

16,00 €

64,00€

τεμ

4

25,00€

100,00€

τεμ

2

36,00€

72,00€

17
18
19

Αντλία λαδιού για βενζινοπρίονα (τύπου
STIHL H.T131)
Μπουζί για Χορτοκοπτικό τύπου STIHL
FS260
Μπουζί για Χορτοκοπτικό τύπου STIHL FS
400

τεμ

4

15,00€

60,00€

τεμ

10

4,00€

40,00€

τεμ

10

5,00€

40,00€

20

Μπουζί για βενζινοπρίονο τύπου STIHL 150

τεμ

10

4,00€

40,00€

21

Μπουζί για βενζινοπρίονο τύπου STIHL 390

τεμ

10

4,00€

40,00€

τεμ

4

4,00€

16,00€

Τεμ

10

12,00€

120,00€

τεμ

12

12,00€

144,00€

τεμ

12

15,00€

180,00€

τεμ

8

20,00€

160,00€

τεμ

16

15,00 €

240,00€

τεμ

6

15,00€

90,00€

Τεμ

6

15,00€

90,00€

τεμ

4

20,00

80,00€

τεμ

6

15,00€

90,00€

τεμ

4

6,00€

24,00€

τεμ

4

6,00€

24,00€

τεμ

8

30,00€

240,00€

τεμ

12

30,00€

360,00€

TEM

10

30,00€

300,00€

τεμ

6

30,00€

180,00€

Τεμ

10

13,00€

130,00€

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Μπουζί για χλοοκοπτική μηχανή τύπου
BRIGGS AND STRATTON
Αλυσίδα αλυσοπρίονου 40 3/8 1.3 για
αλυσοπρίονο τύπου husqvarna T425
Αλυσίδα αλυσοπρίονου 44 3/8 1.1 για
αλυσοπρίονο με κοντάρι τύπου STIHL H.T
131
Αλυσίδα αλυσοπρίονου 50 3/8 1.1 για
αλυσοπρίονο τύπου STIHL MS200
Αλυσίδα αλυσοπρίονου 72 3/8 1.6 για
αλυσοπρίονο τύπου STIHL MS390
Αλυσίδα αλυσοπρίονου 56 1/4 1.1 για
αλυσοπρίονο τύπου STIHL MS150
Αλυσίδα 64, ¼ 1,1 για αλυσοπρίονο
μπαταρίας τύπους STIHL MSA 160C-B)
Aλυσίδα 52, 3/8, 1.3 για αλυσοπρίονο
τύπου Husqvarna 335xpt
Αλυσίδα 84, 3/8, 1,6 για βενζινοπρίονο
MS 500i
Αλυσίδα αλυσοπρίονου 55 3/8 1.3 για
αλυσοπρίονο τύπου STIHL MS201
Τάπα βενζίνης βενζινοπρίονου τύπου STIHL
390
Τάπα βενζίνης βενζινοπρίονου τύπου STIHL
150
Κεφαλή κοπής μεσσηνέζας αλουμινίου 4
εξόδων τύπου Attilina
Κεφαλή κοπής (κουκουνάρα) (τύπου STIHL
46-2)
Κεφαλή κοπής (κουκουνάρα) (τύπου STIHL
36-2
Κεφαλή κοπής κουκουνάρα (τύπου STIHL
25-2)
Ντίζα χλοοκοπτικού για μηχανή Briggs @
Straton

39

Λάδι λίπανσης αλυσοπρίονου 1λιτρ

τεμ

30

5,00€

150,00€

40

Λάδι για μίξη, αλυσοπρίονου

τεμ

40

12,00€

480,00€

41

Λάδι 30/50 βενζινοκίνητου χλοοκοπτικού

τεμ

15

6,00€

90,00€

τεμ

8

30,00€

240,00€

τεμ

4

30,00€

120,00€

42
43

Λάμες 30εκ αλυσοπρίονου (τύπου STIHL
MS 150)
Λάμες 30εκ αλυσοπρίονου (τύπου
HUSQVARNA T425)
4

44
45
46
47
48
49

Λάμες 35εκ αλυσοπρίονου κορυφής (τύπου
STIHL H.T 131)
Λάμες 40εκ αλυσοπρίονου(τύπου STIHL
MS 200)
Λάμες 25εκ για αλυσοπρίονο κορυφής
μπαταρίας ( τύπου STIHL HTA 65)
Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο 79,2cm3,
5,0KW/6,8HP, 6,2Kg με μήκος λάμας
63cm (τύπου STIHL MS500i)
Επαναφορτιζόμενος Φυσητήρας –
απορροφητήρας 2,1 kg , 36V κομπλέ με
μπαταρία φορτιστή (τύπου STIHL BGA56)
Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο 31,4cm3,
1,05KW/1,4HP, 7,2 kg (τύπου STIHL HT
103)

τεμ

6

35,00€

210,00€

τεμ

6

40,00€

240,00€

τεμ

4

35,00€

140,00€

τεμ

1

1.418,00€

1.418,00€

τεμ

2

300,00€

600,00€

τεμ

1

700,00€

700,00€

50

Πριόνι κλάδου (τύπου Wolf cut pro 370)

τεμ

4

35,00€

140,00€

51

Ανταλλακτικά μηχανής γκαζόν Briggs and
Stratton 675 (2 μαχαίρια, 2 πίσω ρόδες, 2
μπροστά ρόδες )

τεμ

1

200,00€

200,00€

52

Φίλτρο αέρα για φυσερό τύπου STIHL

τεμ

8

15,00€

120,00€

τεμ

2

50,00€

100,00€

τεμ

2

100,00€

200,00€

4.600μ

0,40 €

1.840,00€

53
54
55

Σύστημα γρανάζι- κορδονιέρας και
διακόπτης on off για βενζινοπρίονο τύπου
STIHL ms150
Χειρολαβή γκαζιού για βενζινοπρίονο
τύπου STIHL ms150
Μεσσηνέζα (κορδόνι) χορτοκοπτικού 3mm

μέτρο

Cpv: 16160000-4 (α/α 1-54)
CPV:16311000-8 (α/α 55)

ΣΥΝΟΛΟ 12.057,00€
ΦΠΑ 24%

2.893,68€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 14.950,68€

Χολαργός 22-2-2021
Ο Συντάξας

Εθεωρήθη
Ο Δ/ντης Περιβ. Και Αειφορίας

Α.Βατικιώτης
Γεωπόνος ΠΕ

Ν. Σοφιανίδης
Γεωπόνος ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2021»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12021033

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Άρθρο 1 - Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.& ΕΣΥ) αφορά τους
γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε
συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών. Εφεξής ως εργοδότης ορίζεται ο Δήμος
Παπάγου- Χολαργού. Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της
παραπάνω προμήθειας.
Άρθρο 2 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας.
β. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
γ. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
δ. Άρθρο 107 του Ν.4497/17
και γενικώς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Άρθρο 3 - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με
το Άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται
οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/8-8-2016.
Δεκτές προσφορές θα γίνονται για το σύνολο των ειδών.
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
1. Ο Προϋπολογισμός
2. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Η Τεχνική Έκθεση
4. Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας
5. Η Οικονομική Προσφορά.
Άρθρο 4 - Σύμβαση
Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 105 , 201
έως 215 και 129 έως 133 του Ν 4412/2016.
Άρθρο 5- Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης διότι η σύμβαση είναι αξίας ίσης ή κατώτερης από
το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ σύμφωνα με το Άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
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Άρθρο 6- Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει την 31/12/2021και με την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό και σύμφωνα με το Άρθρο
206 του Ν.
4412/2016.
Ο προμηθευτής υποχρεούνται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και σύμφωνα με το
Άρθρο 206 παρ. 6 του Ν. 4412/2016.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο
προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε και σύμφωνα με το Άρθρο 206
παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
Ένα λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος σύμφωνα με την παρ.5 του Άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ή αντικατάστασης του υλικού μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
Ο υπολογισμός του προστίμου κατά του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση του υλικού καθώς και η είσπραξη αυτού γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 2,3,4,5,6 του Άρθρου 207 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7 - Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο(έως 31/12/2021)
Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε μία ή περισσότερες δόσεις , ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας και θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου. Η παράδοση θα γίνεται μέσα σε 10 15 ημέρες μετά την παραγγελία (τηλεφωνική ή γραπτή) και έως 31/12/2021 και σύμφωνα με
το Άρθρο 208 και 209 του Ν. 4412/2016.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται
σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ. 5 του Ν.4412/2016
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής, σύμφωνα με το Άρθρο 208 παρ.2
του Ν.4412/2016 και η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή
απόρριψης υλικών σύμφωνα με το Άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει
αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που
προορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 και ακολουθείται η
διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 5,6,7,8,9 του Άρθρο υ 208 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 8 -Χρόνος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των υλικών καθώς και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο (παρ. 1,2 Άρθρο 209 του Ν.
4412/2016.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέστηκε αυτοδίκαια και ισχύει το Άρθρο 209 παρ. 3,4 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο

9- Όργανα διενέργειας διαδικασιών της σύμβασης
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Τα υπηρεσιακά όργανα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των αιτήσεων
συμμετοχής, την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την διαπραγμάτευση με τους
προσφέροντες ή υποψηφίους, την γνωμοδότηση για το κάθε θέμα που ανακύπτει από την
σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, την παρακολούθηση της σύμβασης και την
παραλαβή των υλικών λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο
221 του Ν
4412/2016.
Άρθρο 10 - Τρόπος πληρωμής
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με το Άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016
και με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται στο Άρθρο 200 παρ. 4
& 6 του Ν.4412/2016 και όχι πριν την οριστική παραλαβή των υλικών.
Άρθρο 11 -Ποινικές ρήτρες
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο
218 του
Ν4412/2016.
Άρθρο 12-Απόρριψη παραδοτέου -Αντικατάσταση – έκπτωση αναδόχου
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζεται οι διατάξεις, που
αναφέρονται στα άρθρα 203, 213 & 220 του Ν4412/2016.
Άρθρο 13 -Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις.
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, η διαφορά θα βαρύνει
το Δήμο και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή αξία των ειδών.
Άρθρο 14- Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα
που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτού και των μεταφορικών μέσων που αυτός
χρησιμοποιεί για την παράδοση των υλικών, ενώ αυτός είναι ο εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής
και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με το
Άρθρο 210 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 15-Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου
- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
- Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές
του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
- Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τα μεταφορικά .
Άρθρο 16- Περιεχόμενα προσφορών
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις
αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή
λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή
ελλιπή τεχνικά στοιχεία.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές
διευκρινήσεις ή η προσκόμιση δειγμάτων των προσφερόμενων υλικών και πρόσθετα τεχνικά
στοιχεία (prospectus).
Επίσης, σε κάθε περίπτωση στο φάκελο θα πρέπει να συμπεριληφθούν:
1. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι:
α. Όλα τα είδη θα έχουν πιστοποίηση CE
8

β. Σε όλες τις συσκευασίες των υλικών θα αναγράφεται η εταιρεία κατασκευής, το υλικό
του περιεχομένου τους και η πιστοποίηση CE
2. Λίστα με τα προσφερόμενα προϊόντα στην οποία θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία
του προσφερόμενου είδους (μάρκα), τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους και ο χρόνος
εγγύησης
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως
δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1
και 2, ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει (σε ισχύ) με την προσφορά του επί ποινή
αποκλεισμού:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Σύμφωνα με τον Ν.4605/2019, άρθρο 43, παρ. 7αγ, παρέχεται η δυνατότητα στις
Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών
μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως
20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016
Κείμενο για την υπεύθυνη δήλωση :
Δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από
τους ακόλουθους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του Ν.4412/2016,
ούτε έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος προσώπου, το οποίο είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
(Υπογραφή: ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας (περίπτωση νομικού προσώπου) ή το φυσικό
πρόσωπο (περίπτωση φυσικού προσώπου).
Άρθρο
17-Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή
Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπ όψη μόνο οι προσφορές που έχουν
κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Μελέτης.
Άρθρο 18
Τρόπος εκτέλεσης
Στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών εφαρμόζονται τα άρθρα 200 έως 220 του Ν. 4412/2016.
Τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες ων Υπηρεσιών, κατόπιν
εντολής, στην αποθήκη του Δήμου.
Χολαργός 22-2-2021

Ο Συντάξας

Εθεωρήθη
Ο Δ/ντης

Α.Βατικιώτης
Γεωπόνος ΠΕ

Ν.Σοφιανίδης
Γεωπόνος ΠΕ
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