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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η

συγγραφή

αυτή

ηλεκτρομηχανολογικού

αφορά

την

προμήθεια

εξοπλισμού,

για

την

και

θέση

σε

αντικατάσταση

λειτουργία,
του

νέου

φθαρμένου

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των διαφόρων αντλιοστασίων ύδρευσης, άρδευσης και
Ε.Ε.Λ., του Δήμου με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας αυτών.
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με τον προϋπολογισμό, το τιμολόγιο
και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν εξοπλισμό εγχώριας ή
αλλοδαπής προελεύσεως, αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ο ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει, στον τόπο εγκατάστασης
τους, να συνδέσει εάν απαιτείται υδραυλικά και ηλεκτρικά, να ρυθμίσει και να θέση σε
λειτουργία τον προμηθευόμενο εξοπλισμό, στα αντλιοστάσια του Δήμου Πύδνας Κολινδρού. Οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης θα υποδειχτούν από τον Δήμο. Η εξασφάλιση
της προσβασιμότητας στα οχήματα που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά του εξοπλισμού
στους χώρους εγκατάστασής του είναι υποχρέωση του Δήμου. Επίσης ο ανάδοχος έχει
υποχρέωση να προβεί στις απαιτούμενες συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,
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ΟΤΕ κ.λ.π.) εφόσον απαιτείται. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη ΔΕΗ τα
απαιτούμενα σχέδια για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων, καθώς και να λάβει όλα
τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του, που θα χρησιμοποιηθούν για
την ρύθμιση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού και φέρει ακέραια την ευθύνη για αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει, με δικά του έξοδα, το προσωπικό του
Δήμου που θα αναλάβει την λειτουργία και τη βασική συντήρηση του προμηθευόμενου
εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Σαν χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ή συντήρησης ισχύει ο αναγραφόμενος στο άρθρο
7 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του φορέα, για τον
οποίο έγινε η προμήθεια, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημά του που έχει
υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του. Η
αντικατάσταση θα γίνεται εντός μίας (1) ημέρας από την έγγραφη ειδοποίηση του
προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν ότι θα καλύπτουν με
επάρκεια ανταλλακτικών τα προσφερόμενα είδη, τουλάχιστον για δέκα (10) έτη μετά την
παράδοσή τους, και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών από την έγγραφη
παραγγελία της υπηρεσίας, θα είναι μικρότερος από τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο οποιοδήποτε
στοιχείο (πλήρη τεχνική περιγραφή, εικονογραφημένα έντυπα, κατασκευαστικά σχέδια,
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καταλόγους ανταλλακτικών κ.λ.π., πιστοποιητικά ποιότητας, πιστοποιητικά δοκιμών του
εξοπλισμού από διαπιστευμένα εργαστήρια κ.λ.π.), του κατασκευαστή με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και τις αποδόσεις του προσφερόμενου εξοπλισμού, που θα αποδεικνύουν
την κάλυψη των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
που κατά την κρίση των προσφερόντων και κατασκευαστών θα βοηθούσε στην
πληρέστερη αξιολόγηση της προσφοράς. Στην τεχνική περιγραφή θα αναφέρεται
λεπτομερώς ο εξοπλισμός και η απόδοσή του στην χρήση για την οποία προορίζεται.
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