ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΙΛΥΟΣ
ΣΤΙΣ ΕΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αριθμ. Μελ. 48/20
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο Διαγωνισμού-Γενικοί όροι
Αντικείμενο της σύμβασης με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ ΕΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΟΥ» είναι η εφαρμογή των παραπάνω
μεθόδων 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
Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος “Τεχνική Έκθεση”.
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα ισχύουν για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
των 3 μηνών.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση με δική του ευθύνη να ενημερωθεί για τις συνθήκες που
επικρατούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Κατερίνης και Κορινού της ΔΕΥΑ
Κατερίνης.
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος έχει
μελετήσει με κάθε λεπτομέρεια τα τεύχη δημοπράτησης, ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα
αναλαμβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά και ότι δεν απαλλάσσεται
από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις,
εάν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε λεπτομέρεια.
Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι υποχρεωμένος
το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών να αρχίσει την εφαρμογή των μεθόδων και να ορίσει
τον υπεύθυνο μηχανικό.
Το προσωπικό λειτουργίας των Ε.Ε.Λ. Κατερίνης και Κορινού της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης είναι
υποχρεωμένο να συνεργάζεται με τον ανάδοχο για την σωστή εφαρμογή των μεθόδων.
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Άρθρο 2
Συμβατικά Τεύχη
Η σειρά ισχύος των Συμβατικών Τευχών σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται σε αυτά
δεν συμφωνούν μεταξύ τους καθορίζεται να είναι η παρακάτω:
-

Η διακήρυξη του διαγωνισμού

-

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου

-

Ο προϋπολογισμός της μελέτης

-

Η συγγραφή υποχρεώσεων

-

Η τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Όλων πάντως των παραπάνω συμβατικών τευχών υπερισχύει η υπογραφείσα σύμβαση
παροχής υπηρεσίας που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.
Άρθρο 3
Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης
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 επικαλεστεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Άρθρο 4
Επεξηγήσεις
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 ανάδοχο, 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
Ειδικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Η Εκτέλεση της σύμβασης και σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές,
θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, έτσι ώστε η ολοκλήρωση των εργασιών 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
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ασφαλείας αναφέρεται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα μηχανήματα, αυτοκίνητα, και
λοιπό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και να αποκαθιστά με δικές του δαπάνες τις τυχόν ζημιές που θα προκληθούν
από υπαιτιότητα του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι και με
κανέναν τρόπο να μην επηρεάζεται αρνητικά η τήρηση τους.
Άρθρο 6
Εγγυήσεις
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 εκτέλεση της υπηρεσίας 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 7
Προθεσμίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Άρθρο 8
Παραλαβή εξοπλισμού – Πληρωμές
Εξόφληση της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιείται ανά 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
υπηρεσίας. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου δεν μπορεί να καθυστερήσει για διάστημα πέραν
των 10ημερών από την ημέρα της επίσημης υποβολής του λογαριασμού του αναδόχου.
Άρθρο 9
Αναπροσαρμογή τιμών
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.
Άρθρο 10ο
Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
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