ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών και Λοιπών Υποστηρικτικών Στοιχείων
για την Ανάπτυξη Μη Μόνιμης Υποδομής Πλωτής Κολυμβητικής Δεξαμενής στη
Λίμνη Ζηρού»

Άρθρο 1 Αντικείμενο της προμήθειας
1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη προμήθεια εξοπλισμού για την οριοθέτηση μη μόνιμης
κολυμβητικής δεξαμενής (επιπλέουσας) ορθογωνικής διατομής και ελεύθερης επιφάνειας
κολύμβησης ίσης με 525m2 επί της λίμνης Ζηρού (Νότιο Τμήμα). Η προμήθεια του
εξοπλισμού θα εξυπηρετήσει τους εξής κοινωφελείς σκοπούς: 1) την υποστήριξη της
ανάπτυξης του ήπιου λιμναίου τουρισμού με την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας
της περιοχής και εν προκειμένου του κολυμβητικού και 2) την εξυπηρέτηση εποχικών
αναγκών αθλητικών δραστηριοτήτων. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός και η προσήκουσα
τοποθέτηση και λειτουργία του αφορά στη τοποθέτηση τυποποιημένων blocks τετραγωνικής
διατομής από PVC ή άλλο κατάλληλο υλικό, φιλικό προς το υδάτινο περιβάλλον, σε
κατάλληλη διάταξη, προκειμένου να οριοθετηθεί επιφάνεια λιμναίας κολυμβητικής
πισίνας/εξέδρας.
2. Η πλωτή εξέδρα θα εφοδιαστεί επιπλέον με τέσσερεις (4) κατάλληλα διατεταγμένες
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. Η όλη κατασκευή πλωτή εξέδρα-πισινά ορθογωνικής διατομής θα συνδέεται με
πλωτό διάδρομο πρόσβασης ευθύγραμμου σχήματος από την παρόχθια ζώνη προς την
εξέδρα/πισίνα. Ο πλωτός διάδρομος θα είναι από τα ιδία επί μέρους υλικά όπως με την
πλωτή εξέδρα πισίνας .
3. Όλο το σύστημα της εξέδρας και του διαδρόμου θα προσδένεται με τη χρήση αλυσίδων
επί πασάλων στην όχθη της λίμνης (χωρίς να λαμβάνουν χώρα χωματουργικές εργασίες
όπως εκσκαφές κ.α.) καθώς και σε ορθογωνικά έρματα αγκύρωσης στον 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 πλωτού συστήματος. Το σύστημα της πλωτής εξέδρας που οριοθετούν την
κολυμβητική πισίνα καθώς και των λοιπών παρόχθιων υποδομών, θα απομακρύνεται με
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την λήξη της κολυμβητικής περιόδου για συντήρηση και αποθήκευση στις εγκαταστάσεις
του Δήμου Ζηρού.
Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού υπάγονται στις διατάξεις:
1. Του άρθρου 117 του

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014//24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
2. Του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Άρθρο 3 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος


Το συμφωνητικό



Η διακήρυξη



τη σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.



Η προσφορά του Αναδόχου
Άρθρο 4 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η
Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 5 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
1. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης


α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα
δικαιολογητικά, που καθορίζονται στη παρούσα. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Αν δεν
προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να
τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν.
o

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή

o

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
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o

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα
άρθρα 8, 9, και 12 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας.

o

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 10, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης,
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας.


β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
o

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί
αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.


γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από

τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας
μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις
συμμετοχής των άρθρων 8, 9 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 10,
κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας»), εντός είκοσι ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
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δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 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. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τις εκατό (5%) επί της
συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7 Τόπος παράδοσης
1. Η προμήθεια θα εκτελεστεί μέσα σε διάστημα πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από
την υπογραφή της σύμβασης.
2. Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται από αρμόδια τριμελή επιτροπή
παραλαβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και
την διαχείριση υποδοχής των υλικών, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
4. Ο τόπος εκτέλεσης της προμήθειας είναι ο κάτωθι και 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

Άρθρο 8 Παραλαβή
Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο
221 του Ν.4412/2016.. Η ποσότητα των ειδών, συνολικά ή τμηματικά θα παραδίδεται από τον
προμηθευτή με δικά του έξοδα.
Άρθρο 9 Πληρωμή- φόροι-τέλη-κρατήσεις
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία. Ο ανάδοχος
επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της
διενέργειας της προμήθειας.

Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε
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