19REQ005815945 2019-11-07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συκιές, 01/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 5588

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
«Προµήθεια καλωδίου ECG 7 πολικό για Holter,
Holter, για τις ανάγκες λειτουργίας του
Νεάπολης∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης
Συκεών».
Συκεών».
ΠΡΟ˴ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
ΠΡΟ˴ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.083,20€
2.083,20€
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συκιές, 1/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 5588

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Θέµα: «Προµήθεια καλωδίου ECG 7 πολικό για
Holter, για τις ανάγκες λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Νεάπολης-Συκεών».
Πρὁπολογισµός: 2.083,20€

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται µετά από προφορική εντολή του Προέδρου του
∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών, µε
συνολική πρὁπολογιζόµενη δαπάνη 2.083,20€
2.083,20€ µαζί µε τον ΦΠΑ 24
24% που θα βαρύνει τον
ΚΑ

15.6672.03

«Ανταλλακτικά

ιατρικών

µηχανηµάτων

και

φυσιοθεραπείας»

του

πρὁπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους 2019 και αφορά την προµήθεια Καλωδίου
ECG 7πολικό, για τις ανάγκες λειτουργίας των Ιατρείων του Α ΚΑΠΗ Συκεών και Β΄ΚΑΠΗ
Νεάπολης και των αντίστοιχων ∆ηµοτικών Ιατρείων του ∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας

και

Αλληλεγγύης

Νεάπολης-Συκεών,

δεδοµένου

ότι

η

χρήση

των

καταγραφικών είναι καθηµερινή ενώ ταυτόχρονα η σοβαρότητα και σπουδαιότητα στην
εκτίµηση

της

υγείας

από

τους

Καρδιολόγους,

είναι

µεγάλη

και

δεν επιτρέπει

οποιαδήποτε παύση της συγκεκριµένης εξέτασης µε Holter.
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις:
α) Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
α. Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006).
β. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών, υπηρεσιών»
γ. Του Ν. 3731/2008 (άρθρο 20, παρ.13).
δ. Του Ν. 2362/1995
ε. Του Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.

Συκιές 1/11/2019
Ο Συντάξας

O Πρόεδρος

Τοψαχαλίδης Παύλος

Γαλανός Αριστείδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συκιές, 1/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 5588

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
∆ΗΜΟΤ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Θέµα: «Προµήθεια καλωδίου ECG 7 πολικό για
Holter, για τις ανάγκες λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Νεάπολης-Συκεών».
Πρὁπολογισµός: 2.083,20€

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α
1.

Είδος
Καλώδιο ECG 7πολικό

Μονάδα
Μέτρησης

Ιατρεία Β΄ ΚΑΠΗ
Νεάπολης

Τμχ

4

Ιατρεία Α΄ ΚΑΠΗ
Συνολική Ποσότητα
ΣΥΚΕΩΝ
6

6

Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147Α-08/08/2016) «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες2014/24ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».

Συκιές, 1/11/2019
Συντάξας

O Πρόεδρος

Τοψαχαλίδης Παύλος

Γαλανός Αριστείδης
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Συκιές, 1/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 5588

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Θέµα: «Προµήθεια καλωδίου ECG 7 πολικό για
Holter, για τις ανάγκες λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Νεάπολης-Συκεών».
Πρὁπολογισµός: 2.083,20€

3. Τεχνικές προδιαγραφές
Γενικά χαρακτηριστικά
Τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι καινούργια, µε σωστή εφαρµογή και φινίρισµα,
δίχως σηµάδια ή οποιαδήποτε άλλη φθορά. Το είδος αφορά συγκεκριµένο τύπο holter και
οίκου κατασκευής δεδοµένου ότι απαιτείται για τη λειτουργία του αντίστοιχου ιατρικού
εξοπλισµού.
Α/Α

Είδος

Τεχνική Περιγραφή

1.

Καλώδιο ECG 7πολικό

Καλώδιο ECG 7πολικό 3ch πλήρες, 50 cm για Holter CM 4000 του Οίκου GE llealthcare

Ειδικοί Όροι
1.

Οι τιµές των παρελκόµενων εξαρτηµάτων ή µερών που αποτελούν βασικό εξοπλισµό του είδους
ή τµήµα αυτού, θα ενσωµατώνονται στην τιµή του είδους και θα αποτελούν ολοκληρωµένη
µονάδα, ώστε στην οικονοµική προσφορά να υπάρχει µία µόνο τιµή για κάθε είδος.

2.

Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά του δεν έχει
καµία απόκλιση από τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και τα προσφερόµενα είδη είναι
κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.

3.

Να δοθεί γραπτώς εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 1 έτος από την ηµεροµηνία
πλήρους

τοποθέτησης

στο

∆ηµοτικό

Κέντρο

Κοινωνικής

Προστασίας

και

Αλληλεγγύης

Νεάπολης-Συκεών, µε την µορφή της υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόµενου.
4.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ότι αναλαµβάνει το βάρος της επισκευής
καθώς την ευθύνη και υποχρέωση µεταφοράς των ειδών στο χώρο του αν κριθεί αναγκαίο.

5.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ότι ο χρόνος άφιξης του τεχνικού καθ’ όλη

6.

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα είδη κατασκευάζονται από υλικά που ακολουθούν

τη διάρκεια τηε εγγύησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες.
τις οδηγίες της Ελληνικής και Ευρωπἀκής νοµοθεσίας και πληρούν τα αντίστοιχα επίπεδα
ποιότητας και ασφάλειας.
7.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών, θα είναι έως και 40 ηµερολογιακές ηµέρες µε εντολή αρµόδιου
υπαλλήλου.

Συκιές 1/11/2019
Ο Συντάξας

O Πρόεδρος

Κοινωνικός Λειτουργός

Γαλανός Αριστείδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συκιές, 1/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 5588

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Θέµα: «Προµήθεια καλωδίου ECG 7 πολικό για
Holter, για τις ανάγκες λειτουργίας του ∆ηµοτικού
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Νεάπολης-Συκεών».
Πρὁπολογισµός: 2.083,20€

4. Ενδεικτικός πρὁπολογισµός

Α/Α
1.

Είδος
Καλώδιο ECG 7πολικό

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιµή
Τιµή
Μονάδας

Σύνολο

Τµχ

6

280,00€

1.680,00€

ΣΥΝΟΛΟ

1.680,00€
1.680,00€

ΦΠΑ 24%

403,
403,20€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.083
2.083,
083,20€

Κ.Α.
Προϋπολογισμού

Τίτλος

Κωδικός CPV

Τίτλος CPV

Ποσό

15. 6672.03

Ανταλλακτικά ιατρικών
μηχανημάτων και
φυσιοθεραπείας

34913000-0

Διάφορα ανταλλακτικά

2.083,20€

Η συνολική πρὁπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των
2.083,20€
2.083,20€ µαζί µε τον ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ 15. 6672.03 «Ανταλλακτικά
ιατρικών µηχανηµάτων και φυσιοθεραπείας» του πρὁπολογισµού εξόδων οικονοµικού
έτους 2019.

Συκιές 1/11/2019

Ο Συντάξας

O Πρόεδρος

Τοψαχαλίδης Παύλος

Γαλανός Αριστείδης

5

19REQ005815945 2019-11-07
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Συκιές, 1/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 5588

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Θέµα: «Προµήθεια καλωδίου ECG 7
πολικό για Holter, για τις ανάγκες
λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κέντρου
Κοινωνικής

Προστασίας

και

Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών».
Πρὁπολογισµός: 2.083,20€
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο της προµήθειας
προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια Καλώδιο ECG 7πολικό, για τις ανάγκες
λειτουργίας των Ιατρείων του Α ΚΑΠΗ Συκεών και Β΄ΚΑΠΗ Νεάπολης και των
αντίστοιχων ∆ηµοτικών Ιατρείων του ∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών, συνολικής πρὁπολογιζόµενης δαπάνη 2.083,20€
2.083,20€µαζί
µε τον ΦΠΑ 24
24%.
Άρθρο 2ο
∆ιατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α. Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006).
β. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών, υπηρεσιών»
γ. Του Ν. 3731/2008 (άρθρο 20, παρ.13).
δ. Του Ν. 2362/1995
ε. Του Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Άρθρο 3o
Συµβατικά τεύχη
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Ο πρὁπολογισµός της µελέτης.
2) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3) Η τεχνική περιγραφή-µελέτη
Άρθρο 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων,
προµηθειών, υπηρεσιών» και του Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Άρθρο 50
Χρόνος
Χρόνος εκτέλεσης εργασιών
Ο χρόνος διάρκειας και παράδοσης και τοποθέτησης ορίζεται για σαράντα (40) µέρες
από την υπογραφή της σύµβασης.
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Άρθρο 60
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, o Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το
Νομικό Πρόσωπο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις.
Άρθρο 70
Υποχρεώσεις Φορέα
Να προγραμματίζει σε συνεργασία με τον ανάδοχο την επίσκεψη του τελευταίου στο κτήριο του
νομικού προσώπου.
Άρθρο 80
Κατακύρωση
Η Ανάθεση θα γίνει µε απόφαση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών.
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής,
υποχρεούται να προσέλθει σε εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση κατακύρωσης
για να υπογράψει τη σύµβαση. Αν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία
να υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Άρθρο 90
Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκπτωτου
έκπτωτου
Σύµφωνα µε το άρθρο 203 Ν.4412/2016
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα
του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: α) στην
περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 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, γ) στην περίπτωση δηµόσιας
σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την
σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία
εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
2.Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής
υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί
στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και
περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο
ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει
να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των
δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς
ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του
αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους
που οδήγησαν σε αυτήν.
3.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.
4.Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
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α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά
περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον
ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται
από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της
επιστροφής της, µε το ι σχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο
των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.
Άρθρο 100
Πτώχευση ή θάνατος του αναδόχου
1. Αν αποβιώσει ο ανάδοχος µετά την έναρξη της εκτέλεσης της σύµβασης, η σύµβαση
λύνεται

αυτοδίκαια

χωρίς

την

καταβολή

αποζηµίωσης

για

διαφυγόν

κέρδος

ή

οποιαδήποτε αποθετική ζηµία.
Είναι δυνατό όµως να ανατεθεί στους κληρονόµους η συνέχιση και η αποπεράτωση της
σύµβασης, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία ο αντίκλητος
των κληρονόµων, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε ηµερών από το θάνατο του
αναδόχου.
Η ανάθεση γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ, εφ όσον οι κληρονόµοι αναλάβουν µε
συµβολαιογραφική δήλωση όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος
αναδόχου.
Εάν λυθεί η σύµβαση λόγω θανάτου του αναδόχου, πριν ή µετά την υπογραφή της
σύµβασης αλλά πριν από την έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισµού,
αποδίδονται στους νοµίµους κληρονόµους του η κατατεθείσα εγγύηση και τα έξοδα της
δηµοπρασίας που είχε καταβάλει ο αποθανών.
Σε περίπτωση που οι κληρονόµοι δεν διορίσουν εµπρόθεσµα αντίκλητο ούτε υποβάλουν
αίτηση για τη συνέχιση των εργασιών καθαρισµού, διαπιστώνεται µε απόφαση του ∆.Σ. η
αυτοδίκαια λύση της σύµβασης, µετά την κοινοποίηση της οποίας στους κληρονόµους ή
στον αντίκλητο του αποβιώσαντος, ακολουθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της σύµβασης.
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή
αποζηµίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε ζηµία.
2. Εάν ο ανάδοχος της εργασίας είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους
δύο

κοινοπρακτούντες

η

κοινοπραξία

έναντι

του

∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών θεωρείται λυµένη και η συµβατική σχέση
συνεχίζεται υποχρεωτικά µε το δεύτερο κοινοπρακτούντα, ο οποίος αναλαµβάνει όλα τα
συµβατικά δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του θανόντος.
Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται µεταξύ
των λοιπών που αναλαµβάνουν έναντι του ∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών όλα τα συµβατικά δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
θανόντος.
Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους κοινοπρακτούντες, η κοινοπραξία λύνεται και η
σύµβαση συνεχίζεται υποχρεωτικά από το δεύτερο µέλος, που αναλαµβάνει έναντι του
∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών όλα τα
συµβατικά δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος.
Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του

∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών
συνεχίζεται µεταξύ των υπολοίπων. Αν όµως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι
κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης, το
∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών µπορεί κατά
την απόλυτη κρίση του να κηρύξει διαλυµένη τη σύµβαση.
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Άρθρο 110
Παραλαβή υλικών
1.- Η παραλαβή των πρὀόντων γίνεται από Επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον τρόπο
και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση. Η Επιτροπή συγκροτείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών, υπηρεσιών»,
άρθρο 206, 207, 208, αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του ∆ηµοτικού Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών και σ' αυτήν ορίζεται και ο
πρόεδρος της.
Άρθρο 120
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας. Ο ανάδοχος
επιβαρύνεται µε τους φόρο εισοδήµατος 4%, που υπολογίζεται στην καθαρή αξία των
προµηθειών. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει το ∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών.
Άρθρο 130
Ειδικές υποχρεώσεις - Όροι
1)

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισµένος, διαφορετικά δεν θα
γίνεται δεκτός.

2)

Τόσο στο φάκελο, όσο και στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται «Προς:
∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝεάποληςΣυκεών».

3)
4)

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά δεν θα έχει καµία απόκλιση από την µελέτη.
Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να ακολουθεί
τον πίνακα του ενδεικτικού

προϋπολογισμού ως υπόδειγμα.
5)

Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.

6)

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν ασφαλιστική και φορολογική
ενηµερότητα

7)

Βεβαίωση Επιµελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες
πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελµατική
δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής µε το αντικείµενο
της παρούσας προµήθειας

8)

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016.

9)

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει, στο ∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών. Αρµόδια υπάλληλος κ. Κόττα Χριστίνα, τηλ: 2310
213161.

Άρθρο 140
Επίλυση διαφορών
διαφορών
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, επιλύονται κατά
τις διατάξεις του Ν. 4412/2006.

Συκιές 1/11/2019
Ο Συντάξας

O Πρόεδρος

Τοψαχαλίδης Παύλος

Γαλανός Αριστείδης
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