ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ.& ΣΧΕ∆.
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΗΛ. 213 2123025 - 3031

Προµήθεια Γεωργικών Μηχανηµάτων.
ΚΑ: 35.7131.40
Προϋπολογισµός 11.320,00 €πλέον Φ.Π.Α.
CPV: 16000000-5
Α∆ΑΜ: 16REQ004237424 2016-04-19

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στη
συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή, της µελέτης, προϋπολογίστηκε το ποσόν των
11.320,00 €πλέον Φ.Π.Α (13.923,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

A/A
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο
(λάµα κοπής 25-30 εκ.)

2

Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο
(λάµα κοπής 40 -45 εκ.)

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

5

280,00

1.400,00

2

370,00

740,00

5

600,00

3.000,00

4

Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο
τηλεσκοπικό
Ευθυγραµµιστικό πριόνι
θάµνων (βενζ.)

2

400,00

800,00

5

Μηχάνηµα θαµνοκοπτικό –
χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο.

6

480,00

2.880,00

6

Χλοοκοπτική µηχανή
βενζινοκίνητη.

5

3

500,00
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ :
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.500,00
11.320,00 €
2.603,60 €
13.923,60 €
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Επισηµαίνεται , ότι οι ανωτέρω αναφερόµενες ποσότητες των ειδών
δύνανται να
αυξοµειώνονται µεταξύ τους µέχρι του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Πειραιάς,……..……………..

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

M. KAΡΡΑ

2
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο (λάµα κοπής 25-30 εκ.)

5

2

Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο (λάµα κοπής 40 -45 εκ.)

2

3

Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο τηλεσκοπικό

5

4

Ευθυγραµµιστικό πριόνι θάµνων (βενζ.)

2

5

Μηχάνηµα θαµνοκοπτικό – χορτοκοπτικό
βενζινοκίνητο.

6

6

Χλοοκοπτική µηχανή βενζινοκίνητη.

5

Πειραιάς,……..……………..

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
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ΑΝ∆ΡΕΑΣ Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων για τις
ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας.
Συγκεκριµένα, τα µηχανήµατα που θα προµηθευτεί η Υπηρεσία θα είναι καινουργή,
αρίστης ποιότητας, που θα πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας .
Συγκεκριµένα αφορά στην προµήθεια:
Αλυσοπρίονων βενζινοκίνητων, κυβισµού 25-32 cm3, ισχύος 1,2-1,8 HP, µε ηλεκτρονική
ανάφλεξη, µήκους λάµας κοπής 25-30 εκ., µε αυτόµατη λίπανση αλυσίδας και αυτόµατο φρένο
αλυσίδας, αντιδονητικό σύστηµα, βαλβίδα αποσυµπίεσης για εύκολη εκκίνηση, προφυλακτήρα
δεξιού χεριού, ασφαλιστικό γκαζιού, µε πλάγιο εντατήρα αλυσίδας, µε χειρολαβή πάνω από το
σύστηµα κίνησης, εύκολου χειρισµού µε το ένα χέρι, βάρους 2,80-3,20 Kgr (χωρίς λάµα,
αλυσίδα και καύσιµο).
Αλυσοπριόνων βενζινοκίνητων, κυβισµού 42-46 cm3, ισχύος 3,0-3,5 HP, µε ηλεκτρονική
ανάφλεξη, µήκους λάµας κοπής 40-45 εκ., µε αυτόµατη λίπανση αλυσίδας και αυτόµατο φρένο
αλυσίδας, αντιδονητικό σύστηµα, βαλβίδα αποσυµπίεσης για εύκολη εκκίνηση, προφυλακτήρα
δεξιού χεριού, ασφαλιστικό γκαζιού, µε πλάγιο εντατήρα αλυσίδας.
Αλυσοπρίονων βενζινοκίνητων, κυβισµού 24-32 cm3, ισχύος 1,2-1,4 HP, µε ηλεκτρονική
ανάφλεξη, µήκους λάµας κοπής 25-30 εκ., µε αυτόµατη λίπανση αλυσίδας. Θα φέρονται σε
τηλεσκοπικό βραχίονα αλουµινίου, µε ρύθµιση µήκους από 2,60-3,90 µ. περίπου και θα
συνοδεύονται από κατάλληλο ιµάντα στήριξής τους στον χειριστή.
Πριονιών ευθυγραµµιστικών θάµνων µπορντούρας, βενζινοκίνητων, κυβισµού 22-25 cm3
ισχύος 0,8-1,2 HP, µε λάµα διπλής κοπής, βήµατος περίπου 30-36 mm, µήκους 55-60 εκ.,
ηλεκτρονικής ανάφλεξης, µε αντικραδασµική λαβή χειρισµού, βαλβίδα εύκολης εκκίνησης,
περιστρεφόµενη πίσω χειρολαβή χειρισµού.
Μηχανηµάτων θαµνοκοπτικών – χορτοκοπτικών βενζινοκίνητων, κυβισµού 48-53 cm3,
2,80-3,00 ΗΡ, µε ηλεκτρονική ανάφλεξη και σωληνωτή λαβή τύπου ποδηλάτου, µε αντιδονητικό
σύστηµα και στάνταρ εξαρτήµατα κοπής θεριστική κεφαλή 4 εξόδων πλαστικού σχοινιού
(µισινέζας) και δίσκων κοπής ζιζανίων και θάµνων. Θα διαθέτουν βαλβίδα primer για εύκολη
εκκίνηση και κύλινδρο µε διπλά ελατήρια για καλύτερη απόδοση. Θα συνοδεύονται από ιµάντα
στήριξης τύπου γιλέκο( ιµάντες και στους δύο ώµους ), µε κλιπ απεµπλοκής.
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Χλοοκοπτικών µηχανών, τετράχρονων, αυτοκινούµενων, ισχύος 6-6,5 ΗΡ, ηλεκτρονικής
ανάφλεξης, πλάτους κοπής περίπου 48-53 εκ., ύψους κοπής περίπου 28-80 mm µε κεντρική
ρύθµισή του, µε σασί από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, µε χορτοσυλλέκτη από ανθεκτικό υλικό,
χωρητικότητας 60-70 λίτρων, διπλά ρουλεµάν τροχών µε µεταλλική έδραση και φρένο λεπίδας
κοπής.
Τα γεωργικά µηχανήµατα θα πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητος και ασφάλειας και
θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τους από την κατασκευάστρια εταιρεία , τουλάχιστον
για ένα (1) έτος.
Η δαπάνη για την προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων προβλέπεται να φτάσει το ποσόν των
11.320,00 € πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35. 7131.40 του προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους 2016 και τον αντίστοιχο του οικ. έτους 2017.

Πειραιάς,……..……………..

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

M. KAΡΡΑ
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ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της συγγραφής :
Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων για της
ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου.
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 11.320,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων περιγράφονται
αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και την Τεχνική Έκθεση της µελέτης και θα βαρύνουν
τον ΚΑ 35.7131.40 του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2016 και τον αντίστοιχο του οικ. έτους
2017.
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους.

ΑΡΘΡΟ 2ο.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού ή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, γίνεται σύµφωνα µε
της κάτωθι διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ».
β) Του Ν 2286/95 «περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων»
(ΦΕΚ 19 /Α/1-2-95).
γ)Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
δ) του Ν. 2362/95, άρθρο 89, Υ.Α. 35130/739 ΦΕΚ 1291 Β΄ /2010
ε) του Ν.3681/2010,
στ) του Ν. 3052/2010 και
ζ) του Ν.4281/2014 άρθρο 157
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας :
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία :
Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων,
Β) Η προµέτρηση ,
Γ) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση),
∆) Αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η προµήθεια των γεωργικών µηχανηµάτων θα εκτελεσθεί µε χρέωση πιστώσεων του
προϋπολογισµού του ∆ήµου και θα ισχύει για ένα (1) έτος µετά την υπογραφή του συµφωνητικού.
∆εν είναι υποχρεωτική η εξάντληση από το ∆ήµο ολόκληρου του ποσού του διαγωνισµού ή της
διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, εφ’ όσον δεν προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω
είδη.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Στο διαγωνισµό ή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την εν λόγω προµήθεια
µπορούν να συµµετάσχουν όσοι ασκούν εµπορία των υπό προµήθεια ειδών.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν την ηµέρα και την ώρα του διαγωνισµού ή
της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, τα εξής δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή της σ’
αυτό και η σχετική µε την προµήθεια δραστηριότητά της ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος
από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
2.Ασφαλιστική ενηµερότητα.
3.Φορολογική ενηµερότητα.
4.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση
των όρων του διαγωνισµού και της παρούσας µελέτης και της αποδέχονται πλήρως &
ανεπιφύλακτα.
5.Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται η χώρα προέλευσης των
προσφεροµένων ειδών το εργοστάσιο που κατασκευάζονται και τον τόπο εγκατάστασής του
Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014.
Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην τιµή του
προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας .
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν για όλα τα είδη της µελέτης.
∆εν θα γίνονται δεκτές προσφορές για επιµέρους είδη της οµάδας.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των γεωργικών µηχανηµάτων, τη µεταφορά,
την παράδοση και την εκφόρτωσή της της αποθήκες του ∆ήµου, ή σε άλλο οποιοδήποτε χώρο
υποδείξει η Υπηρεσία..
Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό ή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης πρέπει της
προσφορές της να αναφέρουν, τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των βενζινοκίνητων,
γεωργικών µηχανηµάτων, την τεχνική υποστήριξη (service), κάλυψη ανταλλακτικών για πέντε (5)
χρόνια και το εργοστάσιο κατασκευής βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση. Της, κατά την ώρα
του διαγωνισµού για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερόµενων γεωργικών µηχανηµάτων θα
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πρέπει να προσκοµίσουν όλα τα σχετικά έντυπα – εγχειρίδια χρήσης – προσπέκτους του
κατασκευαστή ή του επίσηµου αντιπροσώπου του στη χώρα ( όχι σε φωτοαντίγραφο), δηλώσεις
εναρµόνισης των βενζινοκίνητων γεωργικών µηχανηµάτων χειρός & των ανταλλακτικών µε τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας κ.λ.π. – στην ελληνική γλώσσα..
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για τα γεωργικά µηχανήµατα ορίζεται σε ένα (1) έτος
τουλάχιστον.
Όλα τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί
του ποσού του προϋπολογισµού της µελέτης εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση της τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Ενστάσεις:
Οι ενστάσεις κατά της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων ή της νοµιµότητας διενέργειας του
διαγωνισµού ή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν,
υποβάλλονται εγγράφως σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής
απόφασης .
ΑΡΘΡΟ 8ο
Υπογραφή σύµβασης-Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει µέσα σε (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης της προµήθειας. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ της προµήθειας που του ανατέθηκε. Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, µετά την καλή ολοκλήρωση της προµήθειας θα αντικατασταθεί µε ίδιας
αξίας εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και θα ισχύει για ένα (1) έτος από της υπογραφής του
συµφωνητικού, οπότε θα λήγει ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των γεωργικών µηχανηµάτων
. Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα της παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης
ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος προσκόµισης υλικού
Ο ∆ήµος δύναται να προµηθεύεται τα εργαλεία σε τµηµατικές παραγγελίες ή εφάπαξ.
Ο χρόνος προσκόµισης των γεωργικών µηχανηµάτων, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο
οφείλει ο προµηθευτής να τα προσκοµίσει και να τα εκφορτώσει µε δικό του προσωπικό από την
έγγραφη ειδοποίησή του από την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, ορίζεται σε (5) ηµέρες σε
χώρο που θα του υποδειχθεί. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να
παραδώσει τα εργαλεία τουλάχιστον (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόµιση
γεωργικών µηχανηµάτων , ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό (
∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο ) θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να
αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, τα γεωργικά µηχανήµατα, η ποσότητα και ο αριθµός της
σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
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Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των προθεσµιών παράδοσης των υλικών, ισχύει το
αρ.33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά και
εκφόρτωση των προµηθευόµενων γεωργικών µηχανηµάτων στο χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά µε δικά του µεταφορικά µέσα. Της , είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά
που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή άλλου µέχρι της
παρουσίασης των γεωργικών µηχανηµάτων στον χώρο που θα του υποδειχθεί.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Έλεγχοι – ∆οκιµές – Αντικατάσταση ακατάλληλων γεωργικών µηχανηµάτων :
Ο ποιοτικός έλεγχος των γεωργικών µηχανηµάτων διενεργείται σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή της µελέτης µε µακροσκοπικό έλεγχο, µηχανική εξέταση & πρακτική δοκιµασία..
Η παραλαβή των γεωργικών µηχανηµάτων γίνεται από επιτροπή που συστήνεται από το
∆ήµο(Υπ. Απ. 11389/93) και εφόσον αυτά πληρούν της όρους των προδιαγραφών της τεχνικής
περιγραφής.
Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των γεωργικών µηχανηµάτων, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτά ολόκληρα µε άλλα, που θα πληρούν της όρους της
σύµβασης εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών. Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην
αντικατάσταση κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας γεωργικών µηχανηµάτων-που έχει οριστεί σε ένα
έτος από την υπογραφή του συµφωνητικού ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να κάνει µε δικές
του δαπάνες την άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά
λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του
γεωργικού µηχανήµατος που οφείλεται σε όµοιες αιτίες, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών
ηµερών από της ειδοποιήσεώς του .Εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή του γεωργικού
µηχανήµατος, αυτό θα αντικαθίσταται µε νέο, όµοιο µε το αρχικό.
Σε περίπτωση αµέλειας ή παράλειψης του προµηθευτή να κάνει της πιο πάνω ενέργειες στην
ταχθείσα προθεσµία, του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε την αξία του γεωργικού µηχανήµατος
εργαλείου, η οποία θα εκπίπτει από την εγγύηση καλής λειτουργίας .
Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας των γεωργικών µηχανηµάτων
επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, αφού έχει γίνει η οριστική
παραλαβή των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Τρόπος πληρωµής:
Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον
προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή των ειδών, τα οποία θα παραδίδει τµηµατικά, µε την
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
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ΑΡΘΡΟ 14ο
Κρατήσεις:
Όλες οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα, χαρτόσηµα,
καθώς και οι κρατήσεις: 1) φόρος εισοδήµατος 4%, 2) φόρος 0,10% επί της Ενιαίας Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.
Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον
εργαστηριακό έλεγχο, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των µηχανηµάτων που προµηθεύει,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.

Πειραιάς,……..……………..

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

M. KAΡΡΑ
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