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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της εργολαβίας
Η εργολαβία αυτή αφορά την εκτέλεση της προµήθειας

εξαρτηµάτων, σωλήνων και άλλων

υλικών αποχέτευσης για τις ανάγκες επέκτασης – ανακαίνισης – συντήρησης του δικτύου ύδρευσης
της ∆.Ε. Κατερίνης. H υπηρεσία µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που
δεν

µπορεί

να

υπερβαίνει

το

30%

περιλαµβανοµένου

του

Φ.Π.Α.

στην

περίπτωση

της

µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση
µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης ποσοστού,
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον ανάδοχο.
ο

Άρθρο 2

Στοιχεία της εργολαβίας
Στοιχεία της εργολαβίας είναι:
Α) Η διακήρυξη
Β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
Γ) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου
∆) Ο προϋπολογισµός προσφοράς
ο

Άρθρο 3

Προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας
Έναρξη παράδοσης των υλικών δέκα ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η
παράδοση θα γίνεται σταδιακά ανάλογα µε τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. κατόπιν έγγραφης εντολής
και εντός µιας ηµέρας. Η ολοκλήρωση της προµήθειας εκτιµάται ότι θα γίνει εντός ενός έτους.
Σε περίπτωση υπέρβασης της ανωτέρω προθεσµίας ο εργοδότης κατακρατεί από τον
ανάδοχο σαν ποινική ρήτρα ποσό 300,00 ευρώ για κάθε ηµέρα από τη λήξη της προθεσµίας και
µέχρι είκοσι (20) ηµέρες, µετά την πάροδο των οποίων το ποσό αυξάνεται σε 600,00 ευρώ για

κάθε ηµέρα και µέχρι την πάροδο δύο µηνών από τη λήξη της προθεσµίας. Κατόπιν ο
εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
ο

Άρθρο 4

Πληρωµές
Κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο θα γίνεται µε τη σύνταξη σχετικής πιστοποίησης από
τον επιβλέποντα του έργου.
ο

Άρθρο 5

Τεχνικές προδιαγραφές
ΓΕΝΙΚΑ
Τα υπό προµήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από πιστοποιηµένο, κατά το
πρότυπο ISO 9001/2008, εργοστάσιο - εταιρεία παραγωγής. Όλα τα υλικά θα προέρχονται από το
εργοστάσιο κατασκευής για το οποίο υποβάλλονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Το πιστοποιητικό
καταλληλότητας/ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης της
Ε.Ε.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Όλα τα υπό προµήθεια υλικά πρέπει να συµµορφώνονται µε την Υ.Α. 14097/757/2012,
ΦΕΚ 3346 Β/14-12- 2012 «Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα
εξαρτήµατα

αυτών

για

µεταφορά

πόσιµου

νερού,

αποχετευτικών

λυµάτων

και

ενδοδαπέδια

θέρµανση» και τις αντίστοιχες εφαρµοστικές εγκυκλίους.
2. Όλα τα υπό προµήθεια υλικά πρέπει να

είναι πρόσφατης

παραγωγής και

σε κάθε

περίπτωση όχι παλαιότερης των 6 (έξη) µηνών από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού.
4. Η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. διατηρεί το δικαίωµα, προς επαλήθευση της ποιότητας των υλικών, να
προβεί µε έξοδα των προµηθευτών στον έλεγχο αυτών σε διαπιστευµένα εργαστήρια
5. Όλα τα υπό προµήθεια υλικά πρέπει να

είναι πρόσφατης

παραγωγής και

σε κάθε

περίπτωση όχι παλαιότερης των 6 (έξη) µηνών από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού.
6. Η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. διατηρεί το δικαίωµα, προς επαλήθευση της ποιότητας των υλικών, να προβεί
µε έξοδα των προµηθευτών στον έλεγχο αυτών σε διαπιστευµένα εργαστήρια

7. Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα είναι από µη πλαστικοποιηµένο σκληρό χλωριούχο
πολυβινύλιο PVC 100 χωρίς πλαστικοποιητές σειράς 41 και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως
προς το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν και
οι σύνδεσµοι τους θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τις παρακάτω απαιτήσεις. Τα εξαρτήµατα
PVC

θα

φέρουν

ενσωµατωµένο

σύνδεσµο

τύπου

µούφας

εσωτερικού

ελαστικού

δακτυλίου

στεγανότητας όπως ζητείτε ανά περίπτωση. Θα εξασφαλίζουν µεγάλη αντοχή στη διάβρωση από
τις περισσότερες ουσίες (χηµικά, οξέα, άλατα, κ.λ.π.) ή απόβλητα. Θα διαθέτουν λεία εσωτερική
επιφάνεια έτσι ώστε να µην επιτρέπουν την επικάθιση διαφόρων σωµάτων (πουρί) και να
εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ροής και χαµηλές απώλειες πίεσης. Θα διαθέτουν µεγάλη

µηχανική αντοχή σε εσωτερικά και εξωτερικά φορτία. Θα έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής. Θα έχουν
την δυνατότητα επαρκούς κάµψεως έτσι ώστε να ακολουθούν µικροκαθιζήσεις του εδάφους λόγω
της ευκαµψίας τους. Θα έχουν αποθηκευτεί σε καλά αερισµένους και στεγασµένους χώρος ώστε
να προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις ψηλές θερµοκρασίες ή από τις άσχηµες
καιρικές συνθήκες.
ΚΟΛΛΕΣ PVC Οι κόλλες θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου πλαστικών σωλήνων P.V,C
υψηλού ιξώδους βραδείας επικάθισης, για δίκτυα υψηλής πίεσης σωληνώσεις ύδρευσης πόσιµου
νερού θαλασσινού νερού και αποχέτευσης, να δηµιουργεί ισχυρότατο σύνδεσµο µεταξύ σωλήνων
και εξαρτηµάτων. Να έχει µεγάλη συγκολλητική δύναµη έτσι ώστε να την κάνει ανθεκτική σε κρύο
και ζεστό νερό. Να διαθέτει στο καπάκι ενσωµατωµένο βουρτσάκι.
ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ Τα φρεάτια πεζοδροµίου θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο
κατηγορίας ΕΝ 124 Α15.
ο

Άρθρο 6

Περιεχόµενο των τιµών
Στις προσφερόµενες τιµές νοείται ότι περιλαµβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την
προµήθεια, µεταφορά στις αποθήκες της ∆.Ε.Υ.Α.Κ., έλεγχο και δοκιµή των προσφερόµενων
υλικών, το όφελος αυτού κλπ.
Σε περίπτωση εισαγόµενων προϊόντων περιλαµβάνονται και όλοι οι δασµοί και οι τυχόν
άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή.
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
ο

Άρθρο 7

Τεχνικά στοιχεία και περιγραφές που υποβάλλονται µε τις προσφορές
Τα τεχνικά στοιχεία που υποβάλλονται µε τις προσφορές είναι:
Έντυπα

τεχνικών

προδιαγραφών

για

κάθε

υλικό

στην

Ελληνική

ως

προς

τα

βασικά

χαρακτηριστικά αυτών.
Περιγραφικά και τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών.
Κάθε στοιχείο από το οποίο προκύπτει η καταλληλότητα των προσφεροµένων υλικών σύµφωνα
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
ISO κατασκευαστή.
Τα ανωτέρω τεχνικά στοιχεία θα είναι χρήσιµα για την κρίση των προσφορών.
Προσφορές που δεν θα έχουν τα ανωτέρω στοιχεία µπορεί η αρµόδια επιτροπή να µη τις λάβει
υπόψη, κρίνουσα αυτές ελλιπείς και ασαφείς.

Άρθρο 8
Χρόνος εγγύησης
Σαν χρόνος εγγύησης ορίζεται η ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής της προµήθειας η
οποία θα πρέπει να γίνει µέσα σε τρεις (3) µήνες το αργότερο από την παράδοσή της.

Μετά την οριστική παραλαβή παραδίδεται στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 5% της συµβατικής αξίας της προµήθειας που καταθέτει ο ανάδοχος
κατά την υπογραφή της σύµβασης.
ο

Άρθρο 9

Ποιοτικός έλεγχος υλικών
Ο εργοδότης, ο επιβλέπων µηχανικός ή η επιτροπή παραλαβής µπορεί να ζητήσει από
τον

ανάδοχο

και

µε

έξοδά

του

(αναδόχου)

να

υποβληθούν

τα

υλικά

σε

έλεγχο

από

αναγνωρισµένο κρατικό ή ιδιωτικό εργαστήριο µε σκοπό να εξακριβωθεί αν πληρούν τους
τεχνικούς όρους και τις προδιαγραφές της µελέτης και της προσφοράς του αναδόχου.
ο

Άρθρο 10

∆οκιµές – Προσωρινή παραλαβή
Κατά την παράδοση των υλικών και παρουσία του επιβλέποντος και του αναδόχου
γίνονται οι δοκιµές για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο τα υλικά πληρούν τους συµβατικούς
όρους και προδιαγραφές. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά, καλείται η
επιτροπή παραλαβής που µπορεί µετά ή χωρίς νέες δοκιµές να προβεί στην οριστική παραλαβή
των υλικών και στην σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα
των δοκιµών υπολείπονται των προβλεποµένων από τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και
της προσφοράς του αναδόχου, η επιτροπή έχει το δικαίωµα να απορρίψει αυτά ή να προτείνει
αιτιολογηµένη ανάλογη περικοπή των συµβατικών τιµών, εφόσον παραβάσεις δεν υπολείπονται
σηµαντικά των προδιαγραφών, σύµφωνα πάντα µε την κρίση της επιτροπής.
Αν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις αναφερόµενες στο πρωτόκολλο υποδείξεις για
την αντικατάσταση µερικών ή όλων των υλικών και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζει η
επιτροπή για την αντικατάστασή τους, µπορεί ο εργοδότης να προβεί στην αντικατάστασή τους
σε βάρος του αναδόχου. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης του αναδόχου και σε περίπτωση που δεν επαρκεί, το επιπλέον ποσό
εισπράττεται αναγκαστικά κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Σαν αφετηρία µετρήσεως του χρόνου για
την

αντικατάσταση

των

υλικών

λογίζεται

η

εποµένη

της

κοινοποίησης

του

πρωτοκόλλου

παραλαβής µετά της σχετικής γι΄ αυτό απόφασης έγκρισης.
ο

Άρθρο 11

Στην προµήθεια αυτή ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 για
διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισµού.
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