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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο της σύμβασης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» είναι η εφαρμογή
της παραπάνω μεθόδου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΚ, σύμφωνα με το τεύχος “Τεχνική
Περιγραφή”.
Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται:
 Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλων των στοιχείων του εξοπλισμού μετά των
παρελκόμενων.
 Η τρίμηνη λειτουργία μετά τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού
ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Εκτέλεση της σύμβασης και σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές, θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, έτσι ώστε η ολοκλήρωση και
η παράδοση των ειδών να γίνει με δικά του μηχανήματα, μέσα και προσωπικό.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας, είτε
αυτοί προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις, είτε από την Νομοθεσία. Η τήρηση των
κανονισμών ασφαλείας αναφέρεται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα μηχανήματα,
αυτοκίνητα, και λοιπό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας
και την εγκατάσταση των ειδών.
ΆΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ της ΔΕΥΑ και του Αναδόχου, είτε αφορούν στην παροχή
ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται
υποχρεωτικά εγγράφως. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη
και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε
τρόπο.
ΆΡΘΡΟ 4: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να έχουν
διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη.
Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από τη ΔΕΥΑ, ούτε η Υπηρεσία ούτε
κάποιος υπάλληλός της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα
υποβάλλουν προσφορές ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές,
σχέδια κ.λ.π. ή τι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον προμηθευτή, που θα κάνει αποδεκτή
την προσφορά, ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει τη ΔΕΥΑ ή θα επηρεάσει

την κρίση του Αρμόδιου Επιβλέποντα της ΔΕΥΑ ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του
σε σχέση με την σύμβαση.
ΆΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι οι υπηρεσίες που θα προσφέρει είναι σύμφωνες με τους
ισχύοντες κανονισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης
και τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ώστε η παράδοση και η προμήθεια των ειδών να
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Σε περίπτωση που οι παραπάνω
εγγυήσεις του Αναδόχου δεν τηρηθούν για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται στην Αναθέτουσα
Αρχή, τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
ΆΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες (3) από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΆΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Εξόφληση της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιείται κάθε μήνα τμηματικά ή συνολικά με
την λήξη της σύμβασης, με την κατάθεση αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής. Η υπογραφή
αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του αντίστοιχου σταδίου της
προμήθειας. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου δεν μπορεί να καθυστερήσει για διάστημα πέραν
των 10ημερών από την ημέρα της επίσημης υποβολής του λογαριασμού του αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
Η ΔΕΥΑ με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δε δέχεται αναπροσαρμογή των τιμών
για την παροχή της υπηρεσίας, μέχρι και την τελική παραλαβή εκτός από τις περιπτώσεις που
αναφέρθηκαν στην Διακήρυξη. Επίσης δε δέχεται αντιπροσφορές.
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