ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ημερομηνία: …………………..
Αριθμός Πρωτοκόλλου: …………………….

Σύμβαση για την διενέργεια της προμήθειας
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών και Λοιπών Υποστηρικτικών Στοιχείων
για την Ανάπτυξη Μη Μόνιμης Υποδομής Πλωτής Κολυμβητικής Δεξαμενής στη
Λίμνη Ζηρού »

Στη.Φιλιππιάδα σήμερα …………………… ημέρα ………………….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Ο Δήμος Ζηρού, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του.
2. ……….. με το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεύει ………………………………..
(. ΑΦΜ:…………………, ΔΟΥ: …………….., Τ.Κ. ……………….., νομίμως εκπροσωπούμενος από
τον …………………………………..
στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση ……………………….με την υπ’ αριθ. .......... απόφαση της
Οικονομικής επιτροπής, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Ο Δήμος αποφάσισε την διενέργεια δημόσιου ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για τη
Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών και Λοιπών Υποστηρικτικών Στοιχείων για την
Ανάπτυξη Μη Μόνιμης Υποδομής Πλωτής Κολυμβητικής Δεξαμενής στη Λίμνη Ζηρού,
όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, ο οποίος διενεργήθηκε την …….. ενώπιον της αρμοδίας
επιτροπής διαγωνισμού, βάσει της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης
που συνέταξε η υπηρεσία του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της την……………………20….., αφού έλαβε υπόψη τις
προσφορές των συμμετεχόντων, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. ……..………….. απόφασή της, την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον (Ανάδοχο).
Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ……………,
ποσού …………………… ευρώ, για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας/ Σελίδα 1 από 13

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του
Ν.4412/2016:
● α) η προκαταρκτική προκήρυξη της σύμβασης,
● β) η παρούσα διακήρυξη,
● γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β
3698/16.11.2016),
● δ) τη σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
● ε) οι τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από
την Αναθέτουσα Αρχή,
● ε) η προσφορά του Αναδόχου και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς,
● ζ) οι όροι της συγγραφής υποχρεώσεων
● η) οι όροι της παρούσας
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών και
Λοιπών Υποστηρικτικών Στοιχείων για την Ανάπτυξη Μη Μόνιμης Υποδομής Πλωτής
Κολυμβητικής Δεξαμενής στη Λίμνη Ζηρού, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές
της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου όπως παρακάτω:
Α/Α
1

Είδος/Χαρακτηριστικά
Τυποποιημένα blocks τετραγωνικής διατομής για την διαμόρφωση της
κολυμβητικής δεξαμενής τυπικών διαστάσεων 0,5 x 0,5 x 0,4 m

2

Ποσότητα
864 τμχ.

Σκάλες ανόδου-καθόδου σε κάθε πλευρά, για την ομαλή πρόσβαση των
λουόμενων από την εξέδρα προς το υδάτινο λιμναίο περιβάλλον και

4 τμχ.

αντίστροφα για την έξοδο των λουόμενων από αυτό.
3

Πλωτός διάδρομος πρόσβασης ευθύγραμμου σχήματος

4

Διαχωριστικά σχοινιά για την οριοθέτηση 3 διαδρομών κολυμβητικής
δεξαμενής πλάτους 5 m και μήκους 35 m

5

Εργασίες τοποθέτησης συμπεριλαμβανομένων

1 τμχ.
70 m
Εφάπαξ
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Α/Α

Απάντηση

Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Παραπομπή

1. Τυποποιημένα blocks τετραγωνικής διατομής για την διαμόρφωση της
κολυμβητικής δεξαμενής τυπικών διαστάσεων 0,5 x 0,5 x 0,4 m
Συναρμολογούμενη πλωτή εξέδρα αποτελούμενη από επί
μέρους αποσπώμενα τμήματα-κύβους διαστάσεων 50χ50χ40
εκατοστά

έκαστος

με

ειδικές

προεξοχές

με

υποδοχή

κατασκευασμένοι από υλικό πολυαιθυλένιο . Για την σύνδεση
1.1

μεταξύ τους των κύβων θα χρησιμοποιηθούν πείροι κωνικής
διατομής άνευ σπειρώματος εκ πολυαιθυλενίου οι όποιοι θα
προσαρμόζονται στις υποδοχές με την χρήση ειδικού κλειδιού
και

πλαστικές

βίδες

και

πλαστικά

παξιμάδια

για

την

περιμετρική τους συνδεσμολογία
Για την σύνδεση μεταξύ τους των κύβων θα χρησιμοποιηθούν
πείροι κωνικής διατομής άνευ σπειρώματος εκ πολυαιθυλενίου
1.2

οι όποιοι θα προσαρμόζονται στις υποδοχές με την χρήση
ειδικού κλειδιού και πλαστικές βίδες και πλαστικά παξιμάδια
για την περιμετρική τους συνδεσμολογία.
Οι κύβοι θα πρέπει να φέρουν γέμισμα με EPS (διογκωμένη

1.3

πολυστερίνη ) έτσι ώστε να την καθιστά πρακτικά αβύθιστη σε
περίπτωση φθοράς και για να είναι ασφαλής για χρήση και από
νεαρές ηλικίες
Ο κάθε κύβος θα φέρει πλαστική τάπα με σπείρωμα στην μια
πλευρά,

1.4

καθώς και

αρκετοί

από τους κύβους

ειδική

ενσωματωμένη πλαϊνή διαγράμμιση ένδειξης στάθμης ώστε να
δείχνουν την βύθιση της εξέδρας όταν αυτή

φορτίζεται με

διαφορετικό βάρος.
1.5

Η μονάδα επίπλευσης να είναι ανθεκτική και να διαθέτει πολύ
υψηλή αντιολισθητική επιφάνεια.
Τα κυρίως υλικά θα είναι πιστοποιημένα από το Xημείο του

1.6

Κράτους για την καταλληλότητα των παρεχόμενων προϊόντων
συμφώνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 552/2009 όπως ισχύει.
Οι εξέδρες και ο διάδρομος πρόσβασης αφόρτιστες, θα πρέπει

1.7

να έχουν σταθερό, ελεύθερο ύψος πάνω από τη στάθμη της
λίμνης 37 cm (με ανεκτή απόκλιση ± 8%)
Η ελάχιστη πλευστότητα, της πλωτής κατασκευής, να είναι 300

1.8 kg/m2 (+-6%) και θα αποδεικνύεται από τεχνική έκθεση
τοποθέτησης Ναυπηγό Μηχανικό και βάσει πιστοποίησης από
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παρόμοιες εγκαταστάσεις για το ίδιο προϊόν από τον Ελληνικό
Νηογνώμονα (όπου απαιτείται).
Ο χρωματισμός των εξεδρών θα πρέπει να είναι σε αποχρώσεις
1.9

, τέτοιες ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αφομοίωσή τους από το
φυσικό περιβάλλον της περιοχής (πχ χρώματος ανοιχτό γκρι ή
άλλο αντίστοιχο/ισοδύναμο)

1.10 Εγγύηση Κατασκευαστή τουλάχιστον 4 έτη

2. Σκάλες ανόδου-καθόδου σε κάθε πλευρά, για την ομαλή πρόσβαση των
λουόμενων

από

την

εξέδρα

προς

το

υδάτινο

λιμναίο περιβάλλον

και

αντίστροφα για την έξοδο των λουόμενων από αυτό
2.1 Θα είναι 3 βαθμίδων (σκαλοπάτια), ελάχιστου πλάτους 400 mm
2.2 Υλικό: INOX

3. Πλωτός διάδρομος πρόσβασης ευθύγραμμου σχήματος
3.1

Οριζόντιου σχήματος κατάλληλα συνδεδεμένος με την πλωτή
υποδομή της κολυμβητικής πισίνας

3.2 Ελάχιστο Πλάτος 2 m

4. Διαχωριστικά σχοινιά για την οριοθέτηση 3 διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής
πλάτους 5 m και μήκους 35 m
Από
4.1

σχοινί

υψηλής

ποιότητας

και

φελλούς

από

PVC,

γεμισμένους με αέρα σε χρώμα κατάλληλο για την επίτευξη
της ομοιομορφίας του συνόλου των πλωτών υποδομών.

5. Διαχωριστικά σχοινιά για την οριοθέτηση 3 διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής
πλάτους 5 m και μήκους 35 m
Συμπεριλαμβάνονται:
● α) όλα τα μικρο-ϋλικά και
● β)
5.1

ο

συνολικός

εξοπλισμός

αγκρύρωσης

και

σταθεροποίησης της πλωτής υποδομής (Αγκυροβόλιο –
Σχοινιά

,

μπλόκια ,

ναυτικά

κλειδιά

και

συνεργείο

τοποθέτησης) και του κόστους μεταφοράς και τοποθέτησης
στον τόπο παράδοσης.
Όλο

το

σύστημα

της

εξέδρας

και

του

διαδρόμου

θα

προσδένεται με τη χρήση αλυσίδων επί πασάλων στην όχθη της
λίμνης καθώς και σε ορθογωνικά έρματα αγκύρωσης στον
5.2

πυθμένα (δεν θα λάβουν χώρα εργασίας διαμόρφωσης
πυθμένα). Η αγκύρωση θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται τόσο η αγκύρωση των πλωτών στοιχείων σε
μεταβολές στάθμης ύδατος όσο και για να αναπτυχθούν οι
απαραίτητες αντοχές και η απαιτούμενη ελαστικότητα του
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πλωτού συστήματος
Άρθρο 2
Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι
…………………………

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στη κάτωθι τοποθεσία σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας:

Δήμος Ζηρού, Δ.Ε. Φιλιππιάδας, Λίμνη Ζηρού (Νότιο Τμήμα- 2 χλμ δυτικά της επαρχιακής
οδού Άρτας - Φιλιππιάδας - Ιωαννίνων απέναντι από την κοινότητα Παντάνασσας Άρτας).
Κεντροβαρικές Συντεταγμένες τόπου παράδοσης προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών
εγκατάστασης και τοποθέτησης (ΕΓΣΑ 87):
Χ: 227926,97, Υ: 4347499,70

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
5. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Άρθρο 3
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
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1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι
……………….
2. Η πληρωμή της αξίας της παρούσας σύμβασης στον ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με τον
παρακάτω τρόπο:
●

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής 40 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ,
με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 §1 περ. δ του ν. 4412/2016 και το Άρθρο 14
της παρούσας, και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή του
συνόλου του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.

●

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται
τόκος

επί

της

εισπραχθείσας

προκαταβολής

και

για

το

χρονικό

διάστημα

υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και
ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος
του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μ ηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες
μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της
χορηγηθείσας προκαταβολής.
●

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δημόσια
σύμβαση είναι τα εξής:
●

α) Πρωτόκολλο

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρμόδιο

γνωμοδοτικό όργανο
●

β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου

●

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

●

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».

●

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

4. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις:
●

α) Κράτηση 0,06% (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ
Ο.Γ.Α.) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης και
της προκαταβολής) προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής

σύμβασης

Υπέρ

της

Ενιαίας

Ανεξάρτητης

Αρχής

Δημοσίων

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),
●

β) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση 72.000,00
ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7311.011 του προϋπολογισμού με την υπ’ αριθ. ……….. απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Επιτροπής, επί της οποίας υπάρχει

βεβαίωση του

Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α …………

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
● α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις
υποχρεώσεις

του

που

απορρέουν

από

τις

διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους
● β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης
● γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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Άρθρο 6
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού:
●

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,

●

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,

●

γ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να

υπογράψει

τη

σύμβασης μέσα στην

προθεσμία που

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.
●

δ) αν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 93 και του
άρθρου 79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016 και όλων των δικαιολογητικών του
άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77,
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του
άρθρου 104, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων
ανάθεσης όπως ορίζονταιστα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

●

ε) Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

●

στ) Αν από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων
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73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
●

ζ) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.

●

η) Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

●

θ) Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 213 του ν. 4412/2016)

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
●

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

●

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση,

επιβάλλεται,

με

απόφαση

του

αποφαινόμενου

οργάνου,

ύστερα

από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
[Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης].
Άρθρο 7
Υπεργολαβία
1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
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υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχος με το από …… έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και
σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. …….. όρο της διακήρυξης ενημέρωσε το Δήμο για το όνομα, τα
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης. Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δήμο κάθε αλλαγή
των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην

εν

λόγω σύμβαση,

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις

συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στο Δήμο, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στο Δήμο
κατά την ως άνω διαδικασία.
Άρθρο 8
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 9
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο ………… της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 10
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
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1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
……….. διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ
αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των άρθρων … (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), ……. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), ….. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Άρθρο 11
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες,
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με
τους ακόλουθους τρόπους:.........
●

α. Με μακροσκοπικό έλεγχο και καταμέτρηση υλικών όπου απαιτείται

●

β. Με δοκιμή λειτουργίας της πλωτής υποδομής

●

γ. Εφόσον απαιτηθεί θα διενεργηθούν και σχετικοί έλεγχοι από εξωτερικούς

εμπειρογνώμονες σε σχέση με την ποιότητα κα τα χαρακτηριστικά τοποθέτησης της
πλωτής υποδομής.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
2. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης

των

υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
3. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
4. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,
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μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208
του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
5. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων
που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της
αρχικής εξέτασης,

με τον τρόπο

που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του

Ν.4412/16.
6.

Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα

δύο μέρη.
7.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής

μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
8.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής

πραγματοποιείται μέσα στους οριζόμενους χρόνους/
9.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα
εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
10. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει
σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το
άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
11. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 12
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
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1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 13
Λύση της σύμβασης

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της
ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.
2. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και
υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.
3.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

………………………

………………………………….

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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