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Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της εργολαβίας
Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 120.475,00 ευρώ αφορά την προμήθεια
θραυστών υλικών λατομείου που θα ενσωματωθούν σε έργα αυτεπιστασίας της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Η μεταφορά των αμμοχάλικων θα γίνεται με αυτοκίνητα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ή
μισθωμένα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και δεν βαρύνει τον μειοδότη. Γι΄ αυτό τον λόγο οι
αποθήκες ή το κατάστημα του προμηθευτή θα πρέπει να βρίσκονται εντός της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση του
κόστους καυσίμων των οχημάτων, εργατοωρών των οδηγών, αστικής όχλησης και
περιβαλλοντικής ρύπανσης. Οικονομικός φορέας που επιθυμεί να συμμετέχει στον
Διαγωνισμό και δεν διαθέτει ο ίδιος εγκαταστάσεις εντός της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας, δύναται να συνεργασθεί με τρίτο Οικονομικό Φορέα ο οποίος διαθέτει
εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, καθόσον σε
άλλη περίπτωση η προμήθεια καθίσταται ασύμφορη.

Άρθρο 2ο
Στοιχεία της εργολαβίας
Στοιχεία της εργολαβίας είναι:
Α) Η διακήρυξη
Β) Η Τεχνική Έκθεση
Γ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
Δ) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
Ε) Ο προϋπολογισμός προσφοράς

Άρθρο 3ο
Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια θα πραγματοποιείται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας και ισχύος της Σύμβασης
ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της Σύμβασης. Η
σύμβαση μπορεί να παραταθεί για ένα τρίμηνο ακόμη, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί
το ποσό της Σύμβασης.

Άρθρο 4ο
Πληρωμές
Κάθε

πληρωμή

προς

τον
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με

τη

σύνταξη

σχετικής

πιστοποίησης από τον επιβλέποντα του έργου και την έκδοση των απαραίτητων
παραστατικών από τον ανάδοχο.

Άρθρο 5ο
Τεχνικοί όροι και προδιαγραφές
Οι τεχνικοί όροι ανά είδος θραυστού υλικού, οι προδιαγραφές και οι ποσότητες
είναι οι παρακάτω
•

Αμμοχάλικο χοντρό λατομείου κόσκινο διαβάθμισης 0-100mm, σύμφωνα με την

Πρότυπη Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 05-03-03-00 «Στρώσεις οδοστρώματος από
ασύνδετα αδρανή υλικά » (πρώην ΠΤΠ 0-150)

•

Θραυστό υλικό

λατομείου

(3Α)

6.500 τόνοι

σύμφωνα με την Πρότυπη Ελληνική Τεχνική

Προδιαγραφή 05-03-03-00 «Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά »
(πρώην ΠΤΠ 0-155)

•

19.000 τόνοι

Άμμος πλυμένη, απαλλαγμένη από προσμίξεις και λοιπά βλαπτικά στοιχεία με

πλήρη και ομαλή κοκκομετρική σύνθεση.

4.000 τόνοι

Άρθρο 6ο
Περιεχόμενο των τιμών
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου της σύμβασης προμήθειας θα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.

Το ύψος του τιμήματος ανά τόνο θα παραμείνει σταθερό όπως θα ορισθεί με την
προσφορά του αναδόχου καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Στις προσφερόμενες
τιμές νοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της
προμήθειας και το όφελος αυτού.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Άρθρο 7ο
Ρήτρες
Ο ανάδοχος υποχρεούται για την εκτέλεση της προμήθειας να διαθέτει όλον τον
απαραίτητο εξοπλισμό και το αντίστοιχο προσωπικό για την άρτια εκτέλεση της. Ο
ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση διάθεση αμμοχάλικων όποτε χρειαστεί. Σε
αντίθετη περίπτωση επιβάλετε ποινική ρήτρα ίση με το 2% της αξίας όλης της
προμήθειας για κάθε δεκαήμερο καθυστέρησης μέχρι τις πρώτες 30 ημερολογιακές
ημέρες. Η ανωτέρω ρήτρα παρακρατείτε προσωρινά από τον αμέσως επόμενο
λογαριασμό, οριστικά δε μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Για τις επόμενες
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες η ποινική ρήτρα είναι 3% για κάθε δεκαήμερο
καθυστέρησης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προμηθευτή. Αφού εξαντληθεί
και η δεύτερη περίοδος επιβολής της ποινικής ρήτρας, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δικαιούται να
ακυρώσει την σύμβαση προμήθειας και να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 8ο
Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία,
ένεκα της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μέσα
στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή.

Άρθρο 9ο
Αναθεώρηση τιμών
Δεν προβλέπεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς.

Άρθρο 10ο
Παραλαβή
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια

απόρριψη ή την μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

Άρθρο 11ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα
επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 12ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις συνημμένες τεχνικές
προδιαγραφές - τιμολόγιο.
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