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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άπθπο 1ο Ανηικείμενο ππομήθεια
α) H παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν : « Τιηθά χδξεπζεο απνρέηεπζεο» πνπ ζα ρξεηαζηεί ε Γ.Δ.Τ.Α. εηείαο, γηα ην έηνο 2019-2020.
ε θάζε πεξίπησζε ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηφζν ηηο Δζληθέο φζν
θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, γηα είδε θαηεγνξίαο ηνπο θαη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
Σπρφλ απφθιηζε θάπνηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο.
Η παξάδνζε φισλ ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηελ απνζήθε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. εηείαο, ελψ ην θφζηνο
θαζψο θαη ε αζθαιή κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ, επηβαξχλεη
εμνινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή.
β) Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 59.990,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24%
(74.387,60 € κε Φ.Π.Α 24%). Γηα ην έηνο 2019 ππάξρεη πξφβιεςε πνζνχ 26.623,22 επξψ ρσξίο
Φ.Π.Α. (33.012,80 επξψ κε Φ.Π.Α.) ζην πξνυπνινγηζκφ ελψ γηα ην ππφινηπν πνζφ χςνπο
33.366,78 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. (41.374,80 επξψ κε Φ.Π.Α.) ζα πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Γ.Δ.Τ.Α.. έηνπο 2020.
γ) Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο
πξνκήζεηαο. Η πξνζθνξά, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, πξέπεη λα θαιχπηεη φια ηα είδε.
Γεθηή γίλεηαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαξγεζεί θάπνην απφ
ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε (θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα
απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκν έγγξαθν εηαηξείαο) θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν πιηθφ
πνπ λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο.
Άπθπο 2ο

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ Ν. 4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηζρχεη

2.Σνπ Ν. 1069/80 (ΦΔΚ-191 Α΄) «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη
Απνρεηεχζεσο» θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Άπθπο 3ο ςμβαηικά ζηοισεία
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σν πκθσλεηηθφ.
Η Γηαθήξπμε.
Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο.
Η Σερληθή έθζεζε – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

Άπθπο 4ο Σπόπορ ανάθεζηρ - Κπιηήπιο ανάθεζηρ
Η αλάζεζε ηεο π ξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ζ πλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη µε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά
βάζεη ηηκήο ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαζψο θαη ησλ ινηπψλ
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο δηαθήξπμεο.
Άπθπο 5ο Ανακοίνωζη καηακύπωζηρ – ζύμβαζη
1. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε Γ.Δ.Τ.Α.
εηείαο δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
2. Η Γ.Δ.Τ.Α. εηείαο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο
πξφζθιεζεο. (Άξζξν 316 ηνπ Ν. 4412/16)
3. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
4. Η ζχκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ζα έρεη ηζρχ απφ
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη ηελ 31/12/2020. Γχλαηαη δε λα παξαηαζεί ζχκθσλα κε ην
άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/16.
Άπθπο 6ο Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηον διαγωνιζμό
Δεν απαιηείηαι εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 ηνπ Ν.4412/16.
Άπθπο 7ο Εγγύηζη καλήρ εκηελέζεωρ ηηρ ζύμβαζηρ – Υπόνορ εγγςήζεωρ
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ένα ηοιρ εκαηό (1%) επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
β)
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
γ)
Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηεο
πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ
αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη πξέπεη λα
αλαθέξνπλ θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 302 ηνπ Ν.4412/2016
Άπθπο 8ο Έκπηωζη ηος αναδόσος

Η κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ απνηειεί ιφγσ έθπησζεο ηνπ, κε
απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.., κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ πξνο ηνχην νξγάλνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Δηδηθφηεξα δε εθαξκφδνληαη ηα
νξηδφκελα ζηνλ Ν.4412/16.
Άπθπο 9ο Τποβολή Πποζθοπάρ –Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπάρ
Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο
πξνκήζεηαο. Η πξνζθνξά, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, πξέπεη λα θαιχπηεη φια ηα είδε.
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακηά αιιαγή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο
κηθξφηεξν, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η Γ.Δ.Τ.Α. εηείαο κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε
πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, λα δεηήζεη παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
Άπθπο 10ο Τποσπεώζειρ Αναδόσος
Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
κειέηεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία.
Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α., ππνρξενχηαη δε λα
ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο. Ο αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί
ζηε Γ.Δ.Τ.Α.. ή ζε ηξίηνπο απφ ηε κε ηήξεζε ηεο λνκνζεζία απηήο, ππνρξενχηαη κφλν ν
αλάδνρνο πξνο ηελ απνθαηάζηαζή ηεο.
Η Γ.Δ.Τ.Α. εηείαο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή
απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο
απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ
αλαδφρνπ ή ηξίησλ.
Άπθπο 11ο Υπόνορ – Σόπορ παπάδοζηρ - Κςπώζειρ για εκππόθεζμη παπάδοζη
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηκεκαηηθά ηα πιηθά θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο
Τπεξεζίαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο κε επζχλε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ
πξνκεζεπηή φζνλ αθνξά ηελ κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ησλ πιηθψλ απφ πξνζσπηθφ ηνπ
πξνκεζεπηή, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζηελ απνζήθε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. ζηνλ Βηνινγηθφ
Καζαξηζκφ εηείαο θαη έπεηηα απφ πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ηνπιάρηζηνλ
πέληε (5) εκέξεο λσξίηεξα.
Η πξνζεζκία γηα ηελ παξάδνζε ηεο ηκεκαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ νξίδεηαη ζε είθνζη (20)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο έγγξαθεο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο.
Δθ’ φζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ
Ν.4412/2016.
Άπθπο 12ο Σπόπορ παπάδοζηρ
Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 παξ. 5
ηνπ Ν.4412/2016. Η παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε
ρξφλν θαη ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη
θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Η ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν
πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο φπσο νξίδεη ην άξζξν 208.
Δθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ,
εθδίδεη ηηκνιφγην, γηα ην ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη εθηειέζεη θαη παξαιάβεη νξηζηηθά ε
αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν
παξαιαβήο. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο
θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Άπθπο 13ο Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε
θαη θξαηήζεηο, πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Άπθπο 14ο ςμθωνία με ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ, ηεσνικά ζηοισεία πποζθοπάρ
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο
απνξξίπηνληαη.
Δπίζεο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε αζαθή ή ειιηπή ζηνηρεία.

ηηεία 01/03/2019
Η πληάμαζα
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