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Άρθρο 1  ο     
Γενικά
Αντικείμενο  της  Ειδικής  συγγραφής  Υποχρεώσεων  είναι  η  προμήθεια: 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΜΕ  ΧΡΗΣΗ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΚΑΡΤΑΣ  ΓΙΑ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΝΕΡΟΥ», στον ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ Ν. Πρέβεζας.

Άρθρο 2  ο     
Τεχνικές περιγραφές όπως η συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Άρθρο 3  ο  
Οι  προσφορές  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία, 
εικονογραφημένα έντυπα με έγχρωμες αποχρώσεις και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα 
διευκολύνει την αξιολόγηση της προσφερόμενης ηλεκτρονικής υδροληψίας άρδευσης 
με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.
Προσφορές  που  δεν  θα  καλύπτουν  πλήρως  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  θα 
αποκλείονται.
Άρθρο 4  ο     

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει έτοιμα προς λειτουργία και χρήση και να 
τοποθετήσει το σύστημα της ηλεκτρονικής υδροληψίας εντός του αρδευτικού δικτύου 
της περιοχής ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ και συγκεκριμένα στα αγροτεμάχια που θα του 
υποδειχτούν από τον ΤΟΕΒ ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ.
Ως ημερομηνία παράδοσης, θα θεωρηθεί η ημερομηνία μετά την συναρμολόγηση 
και  τον  πλήρη  έλεγχο  καλής  λειτουργίας  όλου  του  συστήματος  από  τον 
προμηθευτή  και  όχι  απλά  η  ημερομηνία  του  Δελτίου  Αποστολής  που  θα 
συνοδεύει το σύστημα, εκτός εάν η ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής είναι η 
ίδια με την ημερομηνία συναρμολόγησης και έλεγχου σύμφωνα με την τεχνική 
μελέτη και την καλή τους λειτουργία.

Άρθρο 5  ο     

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει με δικά του έξοδα, προσωπικό 
του ΤΟΕΒ (υδροδιανομείς) στην χρήση του συστήματος της  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΜΕ  ΧΡΗΣΗ  ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»

Άρθρο 6  ο     
Εγγύηση καλής λειτουργίας 
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Να  δηλωθεί  εγγράφως  ότι  ο  προμηθευτής  εγγυάται  την  καλή  λειτουργία  του 
συστήματος, όπως ορίζεται με την προσφορά του, {από ένα (1) (ελάχιστη απαίτηση) 
έως τρία (3) έτη} όμως καθ’ όλο το χρόνο της εγγύησης καθώς και προηγουμένως, 
υποχρεούται  ο  ανάδοχος  προμηθευτής  να  αντικαταστήσει  με  δικές  του  δαπάνες 
τυχούσες βλάβες ή κάθε υλικό που θα αποδειχθεί ελαττωματικό.
Να δηλωθεί, επίσης εγγράφως, ότι η αντιπροσωπεία ή ο προμηθευτής αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να καλύπτει τις βλάβες αλλά και τις ανάγκες σε ανταλλακτικά και 
service του συστήματος, όπως ορίζεται με την προσφορά του, για τουλάχιστον πέντε 
(5) έτη.
Στην  δήλωση  αυτή,  ο  προμηθευτής,  θα  αναφέρει  και  το  χρονικό  διάστημα 
διευθέτησης των προβλημάτων.

Άρθρο 7  ο     
Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής θα ανταποκρίνεται άμεσα σε τυχόν βλάβες,
-εντός 72 ωρών-, από την αναγγελία των αναγκών μας, που αφορά σε ανταλλακτικά 
και  service, καλύπτοντας τις ανάγκες του ΤΟΕΒ ο ίδιος με δικά του έξοδα και για 
όσα χρόνια δηλώσει εγγύηση καλής λειτουργίας.

Άρθρο 8  ο     
Χρόνος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να δηλώνεται με ξεχωριστή δήλωση του προμηθευτή 
και ορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης προμήθειας.

Άρθρο 9  ο     
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου.
Σε περίπτωση που υπάρξει  αδικαιολόγητος  υπέρβαση της  συμβατικής  προθεσμίας 
εκτέλεσης της προμήθειας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
Δικαιολογημένη υπέρβαση θεωρείται όταν εγγράφως και εγκαίρως αυτή ζητηθεί, 
{5  (πέντε)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από την  λήξη της  προθεσμίας  (Άρθρο 8)}  και 
πάντως όχι πάνω από το 25% του χρονικού διαστήματος, που έχει ορισθεί ως χρόνος 
παράδοσης από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού (Άρθρο 8)  και  η οποία 
διέπεται από τις  διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ. (Μέγιστος χρόνος παράδοσης μετά από 
εγκεκριμένη παράταση 75 εργάσιμες ημέρες.)

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ  24/03/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
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