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ΕΙ∆ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10
Αντικείµενο εργολαβίας
A. Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια σκυροδέµατος Β225 για την εκτέλεση
επισκευών που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση των πεζοδροµίων και άλλων οικοδοµικών εργασιών
όλων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Πειραιά και που θα εκτελεστούν από το υπάρχον
εργατοτεχνικό προσωπικό των Συνεργείων του Τµήµατος Οδοποιίας του ∆ήµου µας.
B. Τα είδη, οι ποιότητες και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό
της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 20
Ισχύουσες διατάξεις
Για την ανωτέρω προµήθεια των υλικών της παρούσας µελέτης ισχύουν
α. Οι διατάξεις 11389/93 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών άρθρα 23 και 46
«¨περί ΕΚΠΟΤΑ »
β.Ν.3463/06 «Κωδ. ∆ήµων και Κοινοτήτων»
γ.Ν2362/95 αρ.83 ΥΑ 35130/739 (ΦΕΚ Β’ 1291/10)
ΑΡΘΡΟ 30
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω συµβατικά στοιχεία
παρατιθέµενα κατά σειρά προτεραιότητας - ισχύος σε περίπτωση τυχόν
ασυµφωνίας µεταξύ των αντιστοίχων όρων.
α. Τιµολόγιο της µελέτης.
β. Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
γ. Η τεχνική έκθεση της µελέτης .
δ. Ο αναλυτικός πρ/σµός της υπηρεσίας.
ε. Προµέτρηση της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 40
Ποινική ρήτρα-προθεσµίες
α. Γενική προθεσµία αποπεράτωσης του αντικειµενικού της προµήθειας ορίζεται το διάστηµα δώδεκα (12) Μηνών
ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών κ.τ.λ. αρχόµενης από της ηµεροµηνίας υπογραφής του συµφωνητικού .
Η προµήθεια του υλικού θα γίνεται µε έγγραφη παραγγελία παρουσιαζοµένων και αναλόγως των αναγκών.
Για κάθε µέρα και µέχρι δέκα πέντε (15) ηµερών υπέρβασης της τµηµατικής προµήθειας σύµφωνα µε την
έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας εξ υπαιτιότητας του προµηθευτού, αυτός θα καταβάλλει αποζηµίωση στον
δήµο λόγω ποινικής ρήτρας ΕΚΑΤΟ (100) ηµερησίως η οποία διπλασιάζεται για κάθε επιπλέον των 15 ηµερών
καθυστέρηση µετά την παρέλευση των οποίων οι προµηθευτές κηρύσσονται έκπτωτοι µε όλες τις εις βάρος τους
επιπτώσεις και συνέπειες.
γ. Οι λόγω υπερβάσες προθεσµιών ποινικές ρήτρες θα κρατούνται από το εκάστοτε οριζόµενο χρηµατικό ποσό
του προµηθευτού.

ΑΡΘΡΟ 50
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της
σύµβασης εγγύηση καλής εκτελέσεως, για ποσό ίσο µε το 5% του συµβατικού ποσού της µελέτης.
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και κατατίθεται υπό
µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας η του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης
Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να εφαρµόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφαλή και αποτελεσµατική
παράδοση των ζητούµενων υλικών των προµηθειών.
Αν αυτό δεν γίνει, η αξία των υλικών θα εκπέσει από την εγγυητική καλής εκτελέσεως. Αν τα ποσά είναι
ανεπαρκή, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του προµηθευτή µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
και εισπράττεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη ∆ηµοτικών εσόδων.
ΑΡΘΡΟ 60
Κρατήσεις
α.Ο προµηθευτής υπόκειται σε κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ.
β.Φόρο εισοδήµατος 4%
γ.Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο
ΑΡΘΡΟ 70
Χρόνος προσκοµίσεως υλικού κατά τµηµατικάς παραγγελίας.
Ο χρόνος προσκοµίσεως υλικών µετά την δια υπηρεσιακού σηµειώµατος παραγγελίας ορίζεται σε δύο (2) ηµέρες.
ΑΡΘΡΟ 80
Πληρωµαί ανάδοχου
Οι πληρωµές του ανάδοχου θα γίνονται τµηµατικά και µε την προσκόµιση των
αντιστοίχων τιµολογίων των υλικών που έχουν προσκοµισθεί.

ΑΡΘΡΟ 90
Ατυχήµατα -Ζηµιές-Ασφάλιστρα και αποζηµιώσεις-Ποιότης Υλικών-∆ικαιολογητικά
α) Σε καµία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί ο ∆ήµος µε αποζηµίωση για ζηµιές η ατυχήµατα που
προκαλούνται από το προσωπικό του προµηθευτού και των µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιεί ο προµηθευτής
για την παράδοση των υλικών στις αποθήκες του ή στο εργοτάξιο του ∆ήµου, του προµηθευτού εξ ολοκλήρου
υπεύθυνου αστικής και ποινικής ευθύνης για τα ανωτέρω ατυχήµατα και φθορές.
β). Ο προµηθευτής υποχρεούται όπου απαιτείται από την υπηρεσία να τοποθετηθεί εγκαίρως και εις κατάλληλες
θέσεις (στις θέσεις εναποθέσεως των υλικών) ικανό αριθµό εµποδίων.
γ). Επίσης κατά τις νυχτερινές ώρες και όπου η φύση της προµήθειας το επιβάλλει ο προµηθευτής θα τοποθετεί
φανό µε ερυθρό φως για την πρόληψη ατυχηµάτων πεζών και τροχοφόρων από τα εναποθετηµένα υλικά µη
αποζηµιούµενος ιδιαιτέρως για την πρόσθετη αυτή δαπάνη.
δ). Σε περίπτωση εκτελέσεως προµηθειών επί κυκλοφορουµένων οδών θα λαµβάνονται από τον προµηθευτή όλα
τα ενδεικνυόµενα µέτρα άνευ ιδιαιτέρας αποζηµιώσεως, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άνευ διακοπής
κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων.

ε) Ο προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των
παραγγελιών της προµήθειας των υλικών
στ) Οι δαπάνες για την καταβολή των ασφαλίστρων του προσωπικού που θα χρησιµοποιεί και για τις πληρωµές
των πάσης φύσεως εκτάκτων χρηµατικών παροχών (δώρων ή εκτάκτων ενισχύσεων αυτών), βαρύνουν
αποκλειστικώς και µόνον τον προµηθευτή.
ζ) Η ποιότητα των προσκοµιζόµενων υλικών θα είναι αρίστη και ο ∆ήµος σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές δύναται να εξετάζει την ποιότητα και καταλληλότητα των προµηθευόµενων υλικών µε αίτηση του
στο κεντρικό Εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε ή σε ανάλογο δηµόσιο εργαστήριο. Τα υλικά πρέπει να είναι
πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το ISO 9001 ή παρόµοιο πιστοποιητικό αναλόγου διεθνούς οργανισµού πιστοποίησης
ποιότητας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή θα γίνεται χρηµατική περικοπή από τον προµηθευτή
µετά από την σύνταξη σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή Παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου µας.
η) Επίσης οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν και πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου όπου να
φαίνεται η εγγραφή και το ειδικό επάγγελµά τους, καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
-----------------------------------Η µελέτη αυτή συντάχθηκε για την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος C16/20 σύµφωνα µε τις υφιστάµενες
ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
Το υλικό που πρόκειται να προµηθευτεί θα χρησιµοποιηθεί για την επισκευή πεζοδροµίων και άλλων
οικοδοµικών εργασιών του ∆ήµου µας, όπου αυτό απαιτείται και θα γίνουν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του
τµήµατος Συνεργείων Ανοιχτών χώρων και υπό την επίβλεψη της υπηρεσίας µας..
Κατά τη σύνταξη της µελέτης κατεβλήθη προσπάθεια, ώστε η δαπάνη να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν στις
ανάγκες των συντηρήσεων αυτών.
Η συνολική δαπάνη των απαιτουµένων υλικών ανέρχεται στο ποσόν των 12.000 Ευρώ και κατόπιν επιβολής
Φ.Π.Α.23% η συνολική απαιτουµένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 14.760 Ευρώ.
Η εν λόγω προµήθεια περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του 2014 µε Κ.Α. 30.6662.63.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
------------------1) Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρους προµηθείας υλικών που αναφέρονται στην
µελέτη και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Πειραιά
ανεξάρτητα από τη θέση και την έκταση τους. Σε αυτές περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την
προµήθεια των υλικών.
2) Πιο ειδικά στις τιµές αυτού του τιµολογίου περιλαµβάνονται:
α) Προµήθεια και µεταφορά στις Αποθήκες των συνεργείων .
β) Στις τιµές του τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται η επιβάρυνση λόγω Φ.Π.Α η οποία βαρύνει τον ∆ήµο.
Οι τιµές ελήφθησαν από το εµπόριο αποκλειστικά.
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ C16/20
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια έτοιµου Σκυροδέµατος C16/20
Τιµή ενός m3 75 ΕΥΡΩ
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.ΤΙΜ

Μ.ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

1

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20

1

m3

160
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΤΟΙΜΟ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
C16/20

Α.ΤΙΜ
1

Μ.ΜΕΤΡ
M3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τ.ΜΟΝ.
160
75€

+ΦΠΑ 23%

2.760€

ΣΥΝΟΛΟ:

14.760€
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CPV
12.000€
106371
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