Αρ. Μελέτης : 02/2016
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ .»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως .
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια «Προμήθεια
μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης για τη ΔΕΥΑ Σύρου».
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές .
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική
έκθεση της παρούσας μελέτης.
Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN
και οι αντίστοιχες ΕΛΟΤ καθώς και οι διεθνείς προδιαγραφές I.S.O. και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.
ΑΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος προμήθειας .
Η παραπάνω προμήθεια , θα γίνει με την διαδικασία του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 4ο – Ισχύουσες διατάξεις .
1)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95
2) Τις διατάξεις του Ν. 1069/80.
3) Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06.
4) Το Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ Α/ 13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 β του Ν 4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242/Α /13)
«Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/14).
6) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ. 11389/93).
7) Την ανάγκη της ΔΕΥΑΣ για την σχετική προμήθεια.
8) Την υπ’ αριθμό 2/02-02-2016 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ με την οποία
καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι Τεχνικές
Προδιαγραφές της υπ’ αριθμό 2/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και
διατέθηκε η πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΣ έτους 2016.
ΑΡΘΡΟ 5ο – Συμβατικά στοιχεία .
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου .
β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων .
γ. Η Τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές των μεμβρανών.
ε. Τα Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Προϋπολογισμός έργου .
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 69.850€
συν ΦΠΑ 16% 11.176,00€ , ήτοι συνολικά 81.026,00€. Κ.Α. 26.00.000. Η
προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
και σύμφωνα με την απόφαση 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠΕΣ και του Ν.
2286/1-1-95 (Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων) .
ΑΡΘΡΟ 7ο – Σύμβαση .
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος
αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο , μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για
την υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης .
ΑΡΘΡΟ 8ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) της συμβατικής αξίας των προμηθευόμενων μεμβρανών . Κατά τα
λοιπά ισχύει το άρθρο 26 του «ΕΚΠΟΤΑ».
H εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο της
προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την
αρμόδια επιτροπή.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον
συμβατικό χρόνο κατά δυο μήνες .
ΑΡΘΡΟ 9ο – Προθεσμίες παράδοσης - ποινικές ρήτρες .
Η προθεσμία παραδόσεως των μεμβρανών ορίζεται σε σαράντα (40)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης του προμηθευτή
με τη ΔΕΥΑΣ.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτελέσεως της παραπάνω προμήθειας ο
προμηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 33 του
«ΕΚΠΟΤΑ» .
ΑΡΘΡΟ 10ο – Έκπτωση του αναδόχου .
Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας
παραδόσεως των μεμβρανών ή ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν
γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 35 του «ΕΚΠΟΤΑ».
ΑΡΘΡΟ 11ο – Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή .
Η παραλαβή των μεμβρανών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, παρουσία του
αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 28 του «ΕΚΠΟΤΑ».
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές
προδιαγραφές , η ΔΕΥΑΣ μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των
μεμβρανών ή την αντικατάσταση τους.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της
επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, τότε η ΔΕΥΑΣ
δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του
τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση
του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 12ο – Πλημμελής κατασκευή .
Εάν οι μεμβράνες της προμήθειας δεν εκπληρώνουν τους όρους της
συμβάσεως ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος
υποχρεώνεται να τις αποκαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
ΑΡΘΡΟ 13ο – Πληρωμές .
Η προς τον προμηθευτή καταβολή της αξίας της παρούσας προμήθειας θα
γίνει μετά την οριστική παραλαβή των μεμβρανών.
ΑΡΘΡΟ 14ο – Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις .
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους
φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής του
συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 15ο – Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού.
Τα υπό προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Η
εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) της συμβατικής αξίας των προμηθευόμενων μεμβρανών Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν θα έχει διάρκεια λήξης και θα αναφέρει ότι: «Η
παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τον οργανισμό μας
(Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο) απαλλαγμένο από κάθε σχετική
υποχρέωση».
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