ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)

«Προμήθεια Υλικών Δικτύων Ύδρευσης για το έτος 2016»
Πρ/σμός 55.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
CPV 44162500-8 Συστήματα αγωγών πόσιμου νερού
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αυτή η Συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προμήθειας,
µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προμήθεια Υλικών
Δικτύων Ύδρευσης για το έτος 2016» της Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
Άρθρο 1Ο
Ισχύουσες διατάξεις
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις Ν. 2286/95 ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. τον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΠ.
3. Τον Ν. 1069/80 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως”.
4. Την απόφαση του Δ.Σ….. της ΔΕΥΑΠ περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Δικτύων Ύδρευσης για
το έτος 2016»
4. Την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα
ειδών..
5. Της Υ.Α. 11389/93: «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)»
Άρθρο 2Ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος
είναι:
1. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
3. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς.
4. Τον Προϋπολογισμό Μελέτης.
5. Η Eιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Άρθρο 3Ο
Σταθερότητα τιμών
Οι τιμές θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της προμήθειας και
για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.

Άρθρο 4Ο
Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση προμήθειας.
Η δαπάνη για την «Προμήθεια Υλικών Δικτύων Ύδρευσης για το έτος 2016»
χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΕΥΑΠ, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό
της Δ.Ε.Υ.Α.Π έτους 2016 µε πίστωση για το 2016 ποσού 55.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ
23%.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τον προϋπολογισµό της προμήθειας
μέχρι 20% ή να αυξήσει τον προϋπολογισµό μέχρι 50% της συμβατικής δαπάνης
ανάλογα µε τις ανάγκες του και μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο.
Άρθρο 5Ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού & χρόνος υποβολής προσφορών
1. Η «Προμήθεια Υλικών Δικτύων Ύδρευσης για το έτος 2016» θα γίνει από το
ελεύθερο εμπόριο µε την διαδικασία του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε
κλειστές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα µε την «Διακήρυξη διαγωνισµού»
που θα εκδώσει η Δ.Ε.Υ.Α.Π. βάσει των διατάξεων που ισχύουν.
2. Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς θα ανακοινωθεί µε περίληψη διακήρυξης
που θα ανακοινωθεί σύμφωνα µε το νόμο.
3. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί στο 2 % του
προϋπολογισμού της μελέτης (με Φ.Π.Α.) ήτοι 1353,00 €.
Άρθρο 6Ο
Ανάθεση - Ανακοίνωση προμήθειας
Για την ανάθεση της προμήθειας θα αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή, μετά από
σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Άρθρο 7Ο
Εγγυήσεις - ρήτρες
1. Ο προμηθευτής που του ανατέθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός πέντε 10
ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την
εκπνοή αυτής της προθεσμίας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής που
ανατέθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερομένη χρονική
προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του.
2. Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατακύρωση σε αυτόν της προμήθειας
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε
το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης παρέχονται µε εγγυητική
επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων της Ε.Ε. που
έχουν το δικαίωμα προς αυτό, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο
26 της Υ.Α. 11389/93.
4. Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι
μικρότερος του ενός έτους. Κάθε βλάβη που παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό
διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα, πρέπει να επανορθώνεται από
τον ανάδοχο μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση της
ΔΕΥΑΠ προς αυτόν. Έχοντας πάντα υπόψη τους σωστούς κανόνες
τοποθέτησης και αποθήκευσης των υλικών.

5. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των υλικών.
Άρθρο 8Ο
Σύµβαση
Η Σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η Σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της Γενικής και
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και της προσφοράς του προμηθευτή που έγινε
αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.
Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
 Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης
 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους
συμβαλλομένους.
 Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
 Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
 Την συμφωνηθείσα τιμή.
 Τον τόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
 Τον τρόπο παραλαβής
 Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής
 Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας
 Τον τρόπο επίλυσης διαφορών
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες
 Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
 Η Σύμβαση υπογράφεται για την ΔΕΥΑΠ από τον Πρόεδρο του ΔΣ.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τον προϋπολογισμό της προμήθειας
μέχρι 20% ή να αυξήσει τον προϋπολογισμό μέχρι 50% της συμβατικής δαπάνης
ανάλογα με τις ανάγκες του και μετά από έγγραφή γνωστοποίηση στον ανάδοχο.
Άρθρο 9Ο
Χρόνος παράδοσης των υλικών
1. Οι ποσότητες των υλικών θα παραδίδονται τμηματικά για ένα τουλάχιστο έτος
από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας της Δ.Ε.Υ.Α.Π. προς
τον προμηθευτή καθ’ όλη την διάρκεια του Έτους σύμφωνα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με FAX ή σε
επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου.
3. Σε επείγουσες περιπτώσεις όπου απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση βλαβών των
δικτύων ύδρευσης, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά στην αποθήκη
της Δ.Ε.Υ.Α.Π. εντός 3 ωρών, από την σχετική παραγγελία. Για τον λόγο αυτό,
ο συμμετέχων (υποψήφιος προμηθευτής) υποχρεούται να έχει τα αναφερόμενα
στη μελέτη είδη ετοιμοπαράδοτα στις αποθήκες του. Ο συμμετέχων θα
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αποδεικνύει τον τρόπο για την
δυνατότητα παράδοσης των υλικών εντός 3 ωρών, επί ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 10Ο
Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, παραλαβής
προμηθειών της Δ..Ε.Υ.Α.Π. Η επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί μακροσκοπικό
έλεγχο των ειδών και σε κάθε περίπτωση δύναται να υποβάλλει αυτά σε
οποιοδήποτε έλεγχο κρίνει απαραίτητο.
Άρθρο 11Ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά με 100%
εξόφληση της αξίας των ειδών που παραδόθηκαν στην ΔΕΥΑΠ μετά από σχετική
παραγγελία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου είναι η προσκόμιση
στο Λογιστήριο στην ΔΕΥΑΠ των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τα εκδιδόμενα παραστατικά του αναδόχου, με
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, συνοδευόμενο από τα νόμιμα
δικαιολογητικά και τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
Άρθρο 12Ο
Κρατήσεις φόροι
Kρατήσεις, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεων, έξοδα μεταφοράς βαρύνουν όλα τον
ανάδοχο και μόνον αυτόν, χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
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