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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 11.290,00 €πλέον Φ.Π.Α.
CPV: 16000000-5
Α∆ΑΜ: 17REQ005861674 2017-03-02

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στην
συγγραφή υποχρεώσεων και στην τεχνική περιγραφή της µελέτης, προϋπολογίστηκε το ποσόν των
11.290,00 € πλέον Φ.Π.Α (13.999,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

A/A
1

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

2

Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο
(λάµας κοπής 40 -45 εκ.)

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

6

280,00

1.680,00

1

390,00

390,00

5

580,00

2.900,00

4

Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο
τηλεσκοπικό
Ευθυγραµµιστικό πριόνι
θάµνων βενζινοκίνητο

2

400,00

800,00

5

Μηχάνηµα θαµνοκοπτικό –
χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο

6

470,00

2.820,00

6

Χλοοκοπτική µηχανή
βενζινοκίνητη

5

3

540,00
ΣΥΝΟΛΟ :
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.700,00
11.290,00 €
2.709,60 €
13.999,60€
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Επισηµαίνεται , ότι οι ανωτέρω αναφερόµενες ποσότητες των ειδών
δύνανται να
αυξοµειώνονται µεταξύ τους µέχρι του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης,
ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Πειραιάς,……..……………..

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε. ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

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

M. KAΡΡΑ

ΑΝΤ.ΜΗΛΙΑΣ
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο (λάµας κοπής 25-30 εκ.)

6

2

Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο (λάµας κοπής 40 -45 εκ.)

1

3

Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο τηλεσκοπικό

5

4

Ευθυγραµµιστικό πριόνι θάµνων βενζινοκίνητο

2

5

Μηχάνηµα θαµνοκοπτικό – χορτοκοπτικό
βενζινοκίνητο

6

6

Χλοοκοπτική µηχανή βενζινοκίνητη

5

Πειραιάς,……..……………..

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε. ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

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 ∆ιεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναµα
και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας CE.
Συγκεκριµένα η προµήθεια θα αφορά :
1)Αλυσοπρίονα βενζινοκίνητα, 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, σύστηµα εύκολης εκκίνησης, 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).
2)Αλυσοπριόνα βενζινοκίνητα, 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.
3)Αλυσοπρίονα βενζινοκίνητα, 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.
4)Πριόνια ευθυγραµµιστικά θάµνων µπορντούρας, βενζινοκίνητα, 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 και βαλβίδα εύκολης εκκίνησης.
5)Μηχανήµατα θαµνοκοπτικά – χορτοκοπτικά βενζινοκίνητα, κυβισµού 48-53 cm3, 2,803,00 ΗΡ, µε ηλεκτρονική ανάφλεξη και σωληνωτή λαβή τύπου ποδηλάτου, µε αντιδονητικό
σύστηµα και στάνταρ εξαρτήµατα κοπής θεριστική κεφαλή 4 εξόδων πλαστικού σχοινιού
(µισινέζας) και δίσκους κοπής ζιζανίων και θάµνων. Θα διαθέτουν σύστηµα εύκολης εκκίνησης
και θα συνοδεύονται από ιµάντα στήριξης τύπου γιλέκο( ιµάντες και στους δύο ώµους ) µε κλιπ
απεµπλοκής.
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6)Χλοοκοπτικές µηχανές, τετράχρονες, αυτοκινούµενες, ισχύος 6-6,5 ΗΡ, πλάτους κοπής
περίπου 48-53 εκ., ύψους κοπής περίπου 28-80 mm µε κεντρική ρύθµισή του, µε σασί από
ανοξείδωτο ατσάλι ή χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, µε χορτοσυλλέκτη από ανθεκτικό υλικό
χωρητικότητας 60-70 λίτρων, µε στιβαρούς τροχούς µε ρουλεµάν.
Για τα γεωργικά µηχανήµατα θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τους από την
επίσηµη ελληνική αντιπροσωπεία της κατασκευάστριας εταιρείας τουλάχιστον για ένα (1)
έτος.
Η δαπάνη για την προµήθεια των γεωργικών µηχανηµάτων προβλέπεται να φτάσει το ποσόν
των 11.290,00 € πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35. 7131.40 του προϋπολογισµού του
∆ήµου για το οικ. έτος 2017.

Πειραιάς,……..……………..

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε. ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

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

M. KAΡΡΑ

ΑΝΤ.ΜΗΛΙΑΣ
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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 µε τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 11.290,00 € 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.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισγύουσες διατάξεις.

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του N.4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών & Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
β)Του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», εκτός των παραγράφων
1-3 του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ.10 του αρθ.209, της παρ.5 του αρθ.223,του δεύτερου
εδαφίου της παρ.2 του αρθ. 257, της παρ.7 του αρθ.265, της παρ.1 του αρθ.268 που καταργούνται µε
τον Ν.4412/16.
γ) του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους & άλλες
διατάξεις».
δ) του Ν.3681/2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων στη
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/2016.
ε) του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α 7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», εκτός της περίπτωσης β΄ της παρ.7 του
άρθ.172, της παρ.8 του αρθ. 194 και της παρ.5 του αρθ. 196, που καταργούνται µε τον Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 11.290,00 €
πλέον Φ.Π.Α 24%.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 35.7131.40 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για
το οικ. έτος 2017.
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Η Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
δ) Η Προµέτρηση Υλικών
ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το
αντικείµενο της προµήθειας.
Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε
ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν για όλα τα είδη της µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής οικονοµικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν σε σφραγισµένο
φάκελο επί ποινή αποκλεισµού:
1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/1986(Α’75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
o Είναι εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
o Ότι δεν βρίσκονται σε καµία από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του
αρ. 73 του Ν.4412/2016 κατά την ηµέρα του διαγωνισµού..
o Ότι είναι ενήµεροι στις υποχρεώσεις τους στο οικείο Επιµελητήριο.
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o Η συµµετοχή τους δεν δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο αρ. 24 του Ν.4412/2016.
o Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας µελέτης και τους αποδέχονται πλήρως
και ανεπιφύλακτα.
o Ότι τα υλικά θα παραδοθούν τµηµατικά ή συνολικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες της
Υπηρεσίας.
2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του οικονοµικού φορέα από τα οποία να
προκύπτουν αφενός η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του οικονοµικού φορέα και
αφετέρου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσµεύουν µε την υπογραφή
τους.
3) Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
Υπεύθυνη ∆ήλωση εκπροσώπησης αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής
του εκπροσωπούµενου.
4) Όταν πρόκειται για εταιρεία, υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση µε θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εξουσιοδοτών είναι ο νόµιµος
εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει το δικαίωµα αυτό και έχει ληφθεί απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την συµµετοχή τους.
5) Τεχνική προσφορά .
Οι µετέχοντες στη διαδικασία πρέπει στη τεχνική προσφορά τους να αναφέρουν σε Υπεύθυνη
∆ήλωση:
•τον χρόνο εγγύησης (της επίσηµης ελληνικής αντιπροσωπείας) καλής λειτουργίας των
βενζινοκίνητων γεωργικών µηχανηµάτων (που ορίζεται δώδεκα µήνες τουλάχιστον από της
υπογραφής του συµφωνητικού), καθώς και
•την κάλυψη ανταλλακτικών για πέντε (5) χρόνια.
Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνονται:
►όλα τα σχετικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης και τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) του
κατασκευαστή ή του επίσηµου αντιπροσώπου του στη χώρα στην Ελληνική γλώσσα και θα
σηµειώνονται σ’αυτά τα προσφερόµενα µηχανήµατα, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους,
καθώς και
►πιστοποίηση ασφάλειας CE για όλα τα προσφερόµενα γεωργικά µηχανηµάτα και
πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναµου για το εργοστάσιο παραγωγής τους.
6) Οικονοµική προσφορά (σε σφραγισµένο φάκελλο).
Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνεται η αξία των υλικών, η µεταφορά, η παράδοση και
η εκφόρτωσή τους στις αποθήκες του ∆ήµου .
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο ή στους αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο των
ειδών που συµµετέχει/ουν, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης και έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
αυτά που έχει δηλώσει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά την κατάθεση της προσφοράς του εντός δέκα
(10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του από την αναθέτουσα αρχή .
Σε περίπτωση µη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και κατά
τον έλεγχο τους προκύψει κώλυµα σύναψης της σύµβασης, η κατακύρωση γίνεται στον
συµµετέχοντα που προσφέρει την αµέσως επόµενη καλλίτερη προσφορά για τον ∆ήµο.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Υπογραφή σύµβασης-Εγγυήσεις
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός
του προβλεπόµενου χρόνου(παρ.4/αρ.105/Ν.4412-2016) από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή του συµφωνητικού.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης , ο προµηθευτής απαιτείται να καταθέσει
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει
το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της
σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος από
την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος,
ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προµήθεια, να αντικαταστήσει
ολόκληρο το είδος που τυχόν εµφανίσει ελαττώµατα, κακοτεχνία ή αδικαιολόγητη φθορά και η
οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση. . Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, µετά την καλή
ολοκλήρωση της προµήθειας θα αντικατασταθεί µε ίδιας αξίας εγγυητική επιστολή καλής
λειτουργίας που θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες από της υπογραφής του συµφωνητικού . Αν ο
προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας των γεωργικών
µηχανηµάτων-που έχει οριστεί σε δώδεκα (12) µήνες από της υπογραφής 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 τις πιο πάνω ενέργειες στην
ταχθείσα προθεσµία, του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε την αξία του γεωργικού µηχανήµατος , η
οποία θα εκπίπτει από την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας .
Μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας των
γεωργικών µηχανηµάτων, αυτή επιστρέφεται στον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προµήθειας ορίζεται σε έξι µήνες από της υπογραφής της
σύµβασης.
∆εν είναι υποχρεωτική η εξάντληση από το ∆ήµο ολόκληρου του ποσού της προµήθειας,
εφ’ όσον δεν προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω είδη.
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας .
Ενδέχεται να ζητηθεί από τον ανάδοχο να παραδώσει άµεσα το σύνολο των ειδών στην
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αποθήκη του ∆ήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει τα είδη µέσα σε επτά (7) το πολύ
ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του στις εκάστοτε αποθήκες του ∆ήµου.
Η ειδοποίηση µπορεί να γίνεται ταχυδροµικά, µε fax ή ηλεκτρονικά. Κατά την υπογραφή
του συµφωνητικού υποχρεούται ο προµηθευτής να δηλώσει τηλεφωνικό αριθµό επικοινωνίας, fax
& e-mail.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Yπηρεσία και την αποθήκη υποδοχής των ειδών
για την ηµεροµηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Κυρώσεις αναδόγου για εκπρόθεσµη παράδοση ή αντικατάσταση συµβατικών ειδών
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά µέσα στο χρόνο που ορίζει η
σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του ∆.Σ.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό , ο προµηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος (παρ.206 & 207 του Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 11ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες της ∆/νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου.
Η εκφόρτωση των ειδών θα γίνεται από το προσωπικό του προµηθευτή και µε δικά του µέσα.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό
δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας.
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Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται κυρώσεις
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου .

µε απόφαση του

ΑΡΘΡΟ 13ο
Παραλαβή των ειδών

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή , ύστερα από ποιοτικό έλεγχο
που µπορεί να διενεργηθεί µε έναν ή µε όλους τους παρακάτω τρόπους ανάλογα µε το υλικό:
α)Με µακροσκοπικό έλεγχο
β)Με µηχανική εξέταση
γ)Με πρακτική δοκιµασία
δ)Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς
προµήθεια υλικό.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Τρόπος πληρωµής
H πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε την παράδοση των ειδών στην Υπηρεσία.
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή τους µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, που θα συνοδεύεται από τα
νόµιµα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 15ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και εκφόρτωσης, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα,
χαρτόσηµα κ.λ.π., καθώς και κρατήσεις υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%, φόρος εισοδήµατος 4%, όπως και
κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. θα
βαρύνουν τον προµηθευτή.
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.
Επίσης, ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή της δαπάνης που θα απαιτηθεί για τυχόν
εργαστηριακό έλεγχο προς διαπίστωση της καταλληλότητας των ειδών που θα προµηθεύσει,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
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ΑΡΘΡΟ 16ο
Ατυχήµατα – Ζηµιές – Ασφάλιστρα –Αποζηµιώσεις
α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί.
β) Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει ο ανάδοχος για το προσωπικό και τα
µηχανήµατά του, συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑ∆ΚΕΕ κ.λ.π.
ταµείων και η καταβολή των κάθε φύσης εκτάκτων χρηµατικών παροχών του εργατοτεχνικού
προσωπικού του ή υπό τύπου δώρου ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης βαρύνουν
αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.
γ) Σε καµία περίπτωση δεν βαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο εργαζόµενο
προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το
προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές
κοινωφελών και λοιπών έργων, του αναδόχου όντως υπευθύνου αστικώς και ποινικώς για τα
ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς, ακόµη κι αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του,
αλλά σε τυχαίο γεγονός.
δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί προειδοποιητικές πινακίδες στις κατάλληλες θέσεις
εκφόρτωσης υλικών µε δαπάνη του, στις οποίες θα αναγράφονται οι λέξεις «∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ –
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ».

Πειραιάς,……………………….

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε. ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

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

M. KAΡΡΑ

ΑΝΤ.ΜΗΛΙΑΣ
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∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛ. &ΣΧ. ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισµού 11.290,00€ πλέον Φ.Π.Α.
13.999,60€ µε Φ.Π.Α.

Κ.Α.35.7131.40
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την

Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων
(Για τον ∆ήµο Πειραιά)
Οικ.έτος 2017
προϋπολογισµού 11.290,00 .€
πλέον Φ.Π.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του (στοιχεία του προσφέροντος)
…………………………………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….µε
έδρα…………………….Οδός………………………………….Αριθµός……………….
Τ.Κ…………..Τηλ.:……………………………Fax:………………………..Email:……………………..
ΑΦΜ………………………………∆ΟΥ………………………………

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πλατεία Κοραή 1
18535 Πειραιάς

Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων της µελέτης, που αφορά την
«Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων»
(ενδεικτικό προϋπολογισµό, τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων), καθώς και των
όρων εκτέλεσης της προµήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση της προµήθειας
προσφέροντας τις ακόλουθες τιµές για τα υλικά του προϋπολογισµού της µελέτης πλέον Φ.Π.Α.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α

1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο
(λάµα κοπής 25-30 εκ.)
Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο
(λάµα κοπής 40 -45 εκ.)
Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο
τηλεσκοπικό
Ευθυγραµµιστικό πριόνι
θάµνων (βενζ.)
Μηχάνηµα θαµνοκοπτικό –
χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο.
Χλοοκοπτική µηχανή
βενζινοκίνητη.

ΜΟΝΑ∆ ΠΟΣΟ
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
Α
-ΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΜΕΤΡΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
πλέον Φ.Π.Α.
ΣΗΣ
πλέον Φ.Π.Α.
(€)
(€)

Τεµ.

6

280,00

Τεµ.

1

390,00

Τεµ.

5

580,00

Τεµ.

2

400,00

Τεµ.

6

470,00

Τεµ.

5

540,00

∆ΑΠΑΝΗ
πλέον Φ.Π.Α.
(€)

Αριθµητικώς:
ΣΥΝΟΛΟ (πλέον Φ.Π.Α.):

Ολογράφως:

(Τόπος)

(Ηµεροµηνία)

………………….,…../……/2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ονοµατεπώνυµο,ιδιότητα,σφραγίδα,
υπογραφή)

Σηµείωση για τους προσφέροντες:
Στον πίνακα προϋπολογισµού προσφοράς συµπληρώνονται µόνο οι στήλες
«ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ» και «∆ΑΠΑΝΗ» . Όλες οι υπόλοιπες στήλες καθώς και η
σειρά των ειδών πρέπει να παραµείνουν αµετάβλητες.
Οι προσφέροντες θα προσφέρουν για όλα τα είδη της µελέτης.
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη .
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιµή για υλικό που αναφέρεται στην
προσφορά, θεωρείται ότι προσφέρεται µηδενική αξία.
Οι τιµές θα είναι σε ευρώ , µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία προσφέροντος:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Αναθέτουσα αρχή:

ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ:
ΑΦΜ:

Τίτλος προµήθειας:

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
FAX:
e-mail:
ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡ/ΠΟΣ:
ΘΕΣΗ
ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ:

Ηµεροµηνία:

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προµήθεια
γεωργικών
µηχανηµάτων

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ 1
18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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