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ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1

Θεσ/νίκη
Αρ. Πρωτ.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ……………………€
Στη Θεσσαλονίκη σήµερα……………… ηµέρα ………………….του έτους
δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018) οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
1) Άννα Αγγελίδου - Πολυχρονιάδου Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, που
εκπροσωπεί το ∆ήµο Θεσσαλονίκης για την υπογραφή της σύµβασης
σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 1249/2017 1290/2017 1787/2017 Αποφάσεις
∆ηµάρχου (στο εξής και πρώτη συµβαλλόµενη) και
2) η εταιρεία ……………………………………………….. η οποία εδρεύει
στην ……………………… στην οδό: …………………………
Τ.Κ.:
……………………., ………………………….., τηλ. ……………….., Φαξ
…………………, Α.Φ.Μ. ………………., ∆.Ο.Υ.: …….. ……………… και
εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού
από τον ……………………………………….. (στο εξής και δεύτερη
συµβαλλόµενη).
Α. Αφού έλαβαν από κοινού υπόψη:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων
και
Κεντρικού
Ηλεκτρονικού
Μητρώου
∆ηµοσίων
Συµβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
 της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
 της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.



την υπ’ αρ. 1290/08-03-2017 –Α∆Α:600ΥΩΡ5-ΜΣΧ
απόφαση
∆ηµάρχου για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο
Οικονοµικών Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου.



την υπ’
αρ. 5883/12-10-2017 (Α∆Α:6ΒΝΝΩΡ5-Ο0Τ) απόφαση
∆ηµάρχου για τον ορισµό της κας Άννας Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου
ως Αντιδηµάρχου Οικονοµικών.



Την υπ’ αρ. 237/26-02-2018 Α.∆.Σ. (Α∆Α:ΨΘ49ΩΡ5-ΦΥ3), για την
έγκριση της προµήθειας (04) οχηµάτων εξυπηρέτησης ΑµεΑ κατόπιν
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού



την υπ’ αρ. 460/07-03-2018 Α.Ο.Ε (Α∆ΑΜ: 18REQ002795169) (Α∆Α:
6ΧΙΜΩΡ5-ΧΨ8) µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η
πίστωση



την υπ’ αρ. 5263/30-10-2017 (Α∆Α: ΨΡΣΟ7ΛΛ-Θ∆Μ) απόφαση της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη
της Πράξης «Προµήθεια 4 οχηµάτων εξυπηρέτησης ΑµεΑ» µε Κωδικό
ΟΠΣ 5008085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία
2014-2020»



την υπ’ αρ. 3340/25-06-2018 έγκριση της ∆ιαχειριστικής Αρχής



την υπ’ αρ. ………………………………………………….. Α.Ο.Ε. µε την
οποία καταρτίστηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του ανοικτού
τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού.



Την
υπ’
αρ.
12/2018
διακήρυξη
και
……………………………. αναρτηµένη διακήρυξη

την

υπ'

αρ.

23.Την από ……………………….. δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
24.Την υπ’ αρ. ………………………………….. δηµοσίευση στον εθνικό
τύπο (Α∆Α:…………………….. – Α∆ΑΜ: ……………………………….)
25. Την υπ’ αρ. …………………………. Α.Ο.Ε. που αφορά την
«Συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
του ηλεκτρονικού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού (ανοικτή διαδικασία)
«Προµήθεια (04) οχηµάτων εξυπηρέτησης ΑµεΑ, π.δ. 242.479,97 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής
για το σύνολο».
26. Το υπ' αρ. …………………….. πρακτικό διενέργειας-αποσφράγισης
του ηλεκτρονικού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού σύµφωνα µε το
οποίο κατέθεσ……. προσφορά οι εταιρείες «…………………».
27.Την υπ’ αρ. …………………………….. Α.Ο.Ε. µε την οποία
επικυρώνεται το πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών του διενεργηθέντος ηλεκτρονικού δηµόσιου διεθνούς
διαγωνισµού.
28.Την από ……………………….. πρόσκληση για άνοιγµα οικονοµικών
προσφορών.
29. Την υπ’ αρ. ……………….. Α.Ο.Ε. µε την οποία επικυρώνει το
πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών του διενεργηθέντος
διαγωνισµού.

30. Την υπ’ αρ. …………………. Α.Ο.Ε. µε την οποία κατακυρώνει το
αποτέλεσµα του ηλεκτρονικού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού.
31. Το υπ’ αρ. …………………………… έγγραφο της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την επικύρωση της
………………… Α.Ο.Ε.
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την παραπάνω ιδιότητά του καλεί το
δεύτερο συµβαλλόµενο και του αναθέτει την προµήθεια (04) µικρών
λεωφορείων µεταφοράς ΑµεΑ µε (02) δύο θέσεις αµαξιδίων, (06) έξι θέσεις
καθηµένων, (01) µιας θέσης συνοδηγού και (01) µιας θέσης οδηγού, για την
αναβάθµιση και επέκταση της παροχής υπηρεσιών δικτύου µεταφοράς ΑµεΑ
«ΑΙΝΕΙΑΣ», για τις ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας
Υγείας, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Λεωφορείο για µεταφορά
ΑµεΑ

1

CPV 2008
version
2013

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

34114400-3

4

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
€

ΣΥΝΟΛΟ €

τµχ

2
Τέλη Ταξινόµησης
Θα κάνω χρήση της
διαδικασίας της
προκαταβολής

3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αναλυτικότερα τα οχήµατα θα πρέπει:
•

Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ ‘αξονα, το σύστηµα ανύψωσης θα πρέπει
να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας για την έκδοση
της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα
απαιτήσει ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας
κυκλοφορίας.

•

Θα προσκοµιστεί αντίγραφο έγκρισης τύπου ιδίου µε το προσφερόµενο
όχηµα (µικρό λεωφορείο µεταφοράς ατόµων, χωρίς την διαµόρφωση
ΑΜΕΑ) στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το όχηµα θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα
διακριτικά σηµεία που ορίζονται στην ΚΥΑ 129-2534/20-1-2010 στο
άρθρο 7 '∆ιακριτικά γνωρίσµατα αυτοκινήτων ή µε οποιαδήποτε
µεταγενέστερη νοµοθεσία που θα ισχύει κατά την ταξινόµηση του
οχήµατος.

•

•

Τα προσφερόµενα οχήµατα θα είναι λευκού χρώµατος, µε
χαρακτηριστικά που φέρουν όλα τα οχήµατα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
(κίτρινες λωρίδες και διακριτικό αριθµό ∆Θ). Επίσης θα φέρουν όλες τις
απαραίτητες
πινακίδες
δηµοσιότητας
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Οι ακριβείς
διαστάσεις καθώς και το χρώµα, των λωρίδων και των λοιπόν
διακριτικών θα διευκρινιστούν καθ’ υπόδειξη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
µετά την ανάθεση της προµήθειας, ενώ η προµήθεια και η τοποθέτηση
τους αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή.
Το όχηµα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού
σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΚΟΚ, να είναι εφοδιασµένο µε τους
προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά σώµατα και ηχητικά σώµατα,
αερόσακου οδηγού. Γίνονται δεκτά οχήµατα που διαθέτουν και επιπλέον
συστήµατα παθητικής ασφάλειας όπως αερόσακου συνοδηγού,
πλευρικών αερόσακων κλπ.
Το όχηµα θα είναι εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα όργανα και
δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της
πορείας του οχήµατος.
Το όχηµα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι παρελκόµενα :
Σειρά τεχνικών βιβλίων συντήρησης/ τεχνικά εγχειρίδια στην Ελληνική (ή
Αγγλική), για το πλαίσιο και τις λοιπές κατασκευές και διαµορφώσεις
(ανυψωτικός µηχανισµός αµαξιδίων).
Πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. και την έγκριση τύπου,
τοποθετηµένοι σε κατάλληλες θέσεις(βάσεις).
Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ.

•

Ψηφιακό Ταχογράφο προδιαγραφών Ε.Ε.

•

•

Πλήρης εφεδρικός τροχός µε ελαστικό επίσωτρο και ζάντα(σώτρο),
συνοδευόµενος από τα απαραίτητα εργαλεία για την αντικατάσταση του,
τοποθετηµένος σε ευχερή θέση.
Σειρά συνήθων εργαλείων
Ραδιόφωνο και CD player ή άλλο σύγχρονο µέσο αναπαραγωγής ήχου.
Ανακλαστικό γιλέκο, κουτί µε φάρµακα και υλικά Α' βοηθειών και ότι
άλλο απαιτείται από τον Κ.Ο.Κ.
Αντιολισθητικές αλυσίδες (1 ζεύγος) κατάλληλων διαστάσεων για την
τοποθέτηση τους στους κινητήριους τροχούς.
Το αµάξωµα να είναι ισχυρής µεταλλικής κατασκευής, να έχει καλή
µόνωση έναντι του ήχου και της θερµότητας. Η αρχική διαµόρφωση του
οχήµατος ως λεωφορείο και η τοποθέτηση των εσωτερικών καθισµάτων
θα έχει γίνει στο εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου.
το ύψος στο εσωτερικό του οχήµατος, θα είναι τουλάχιστον 1.800mm.
Τα κρύσταλλα θα είναι ασφαλείας, λευκά ή φιµέ. Τα παράθυρα
εσωτερικά, να φέρουν αντιηλιακά παραπετάσµατα (κουρτίνες). Ο
ανεµοθώρακας (παρµπρίζ) εµπρός να είναι µονοκόµµατος,
πανοραµικού τύπου, από κρύσταλλο ασφαλείας, σύµφωνα µε τις
σύγχρονες Ευρωπαϊκές οδηγίες.
Τα παράθυρα του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι ηλεκτρικά.

•

Το αµάξωµα θα διαθέτει:

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

Σύστηµα πλύσης του ανεµοθώρακα χειριζόµενο από τον οδηγό. Να
φέρει σύστηµα θέρµανσης (καλοριφέρ) και εργοστασιακή συσκευή
ψύξης (κλιµατισµός) µε ανάλογη θερµαντική και ψυκτική ικανότητα, που
θα καλύπτει όλους τους επιβάτες, και µε ρυθµιζόµενη παροχή αέρα.
Ηχητικό όργανο πόλης (κόρνα).
Συρτάρι ή ντουλάπι στο χώρο οδηγού/συνοδηγού για την φύλαξη
εντύπων.
Εξωτερικούς καθρέπτες ρυθµιζόµενους και θερµαινόµενους που θα
ελέγχουν όλο το µήκος του οχήµατος και εσωτερικούς για τον έλεγχο
του χώρου των επιβατών και των κλιµάκων των θυρών.
Στη δεξιά θέση του λεωφορείου θα υπάρχει µία (1) αυτόµατη θύρα
ανόδου και καθόδου των επιβατών κατάλληλου πλάτους, χειριζόµενη
από τον οδηγό, µε σύστηµα χειροκίνητης λειτουργίας σε περίπτωση µη
λειτουργίας του µηχανισµού. Στην αριστερή πλευρά θα υπάρχει θύρα
για τον οδηγό και στο πίσω µέρος θα υπάρχει θύρα µε κλειδαριά
ασφαλείας. Για τον συνοδό µπορεί να υπάρχει ξεχωριστή θύρα ή να
εξυπηρετείται από την θύρα ανόδου των επιβατών.
Εάν απαιτείται το όχηµα θα διαθέτει αυτόµατο σκαλοπάτι για την
διευκόλυνση της επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών.
Κεντρικό κλείδωµα θυρών.
Τα καθίσµατα θα είναι άνετα, κατασκευασµένα από µεταλλικό σκελετό
και από αφρώδες υλικό άριστης ποιότητας και αντοχής. Η επένδυση
των καθισµάτων να γίνει από υλικό πλενόµενο. Τα καθίσµατα θα είναι
στερεωµένα στο δάπεδο του λεωφορείου. Όλα τα καθίσµατα θα
διαθέτουν ζώνη ασφαλείας τριών σηµείων, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Το κάθε λεωφορείο θα έχει την δυνατότητα
µεταφοράς έξι (6)
τουλάχιστον καθήµενων, ενός (1) τουλάχιστον συνοδού, ενός (1)
οδηγού και δύο (2) ατόµων ΑΜΕΑ µε τα αµαξίδιά τους. Για αυτόν τον
λόγο θα διαθέτει τον απαραίτητο χώρο για τα αµαξίδια καθώς και όλα τα
απαιτούµενα συστήµατα ασφαλείας. Το δάπεδο θα είναι ειδικά
διαµορφωµένο έτσι ώστε η ασφάλιση των αµαξιδίων πριν την κίνηση
του λεωφορείου να γίνεται µε ασφαλή, γρήγορο και εύκολο τρόπο. Η
πρόσδεση των αµαξιδίων θα πρέπει να γίνεται µε ειδικές ζώνες
ασφαλείας ή άλλο τρόπο, που θα προσαρµόζεται σε όλους τους τύπους
αµαξιδίων και θα καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46 όπως
ισχύει.
Όλοι οι τροχοί θα διαθέτουν λασπωτήρες
Το κάθε όχηµα θα διαθέτει άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για την
ασφαλή και χωρίς φθορά ρυµούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησής
του.
Το κάθε όχηµα θα φέρει ανθρωποθυρίδα οροφής σε περίπτωση
ανατροπής του οχήµατος, σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46 όπως
ισχύει, καθώς και όποια άλλα συστήµατα ασφαλείας απαιτούνται.
Το κάθε όχηµα θα διαθέτει ανυψωτικό µηχανισµό αµαξιδίων ΑΜΕΑ
Το κάθε λεωφορείο θα διαθέτει µηχανισµό ανόδου – καθόδου των
αµαξιδίων, αυτόµατης λειτουργίας, ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον
300Kgr. Θα κατατεθεί το CE του ανυψωτικού µηχανισµού αµαξιδίων. Η
εγκατάσταση του µηχανισµού ανόδου – καθόδου των αµαξιδίων µπορεί
να γίνει στο εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου ή από µετασκευαστή
αµαξωµάτων. θα γίνει η εγκατάσταση του µηχανισµού για τα αµαξίδια

•

•

•

ΑΜΕΑ. Στην περίπτωση που γίνει από µετασκευαστή θα δηλωθεί η
επωνυµία και η έδρα του.
Ο χειρισµός του ανυψωτικού µηχανισµού θα γίνεται από τον οδηγό του
λεωφορείου ή από εκπαιδευµένο συνοδηγό µε χειριστήριο το οποίο θα
είναι τοποθετηµένο στον χώρο του ανυψωτικού µηχανισµού ή του
οδηγού. Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα µπορεί να τεθεί σε λειτουργία
µόνο όταν το λεωφορείο είναι σε στάση. Η είσοδος των αµαξιδίων
µπορεί να γίνεται από το πίσω µέρος ή την πλαϊνή θύρα
ανόδου/καθόδου των επιβατών του λεωφορείου. Θα δοθεί ο τύπος και
το µοντέλο του µηχανισµού ανύψωσης αµαξιδίων, περιγραφή του
τρόπου λειτουργίας του προσφερόµενου συστήµατος ανύψωσης. Θα
υπάρχει σύστηµα ασφάλισης των αµαξιδίων έναντι κύλισης όταν η
πλατφόρµα φόρτωσης του αµαξιδίου ανυψώνεται ή χαµηλώνει.
Ο κινητήρας του κάθε λεωφορείου θα πρέπει να ικανοποιεί τις
ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκποµπή καυσαερίων Euro,
καθώς και τις αντίστοιχες για τα επιτρεπόµενα επίπεδα θορύβου. Με την
προσφορά να κατατεθούν και τα αντίστοιχα διαγράµµατα ροπής και
ισχύος σε συνάρτηση µε τις στροφές του κινητήρα. Ο κινητήρας θα είναι
πετρελαιοκίνητος, ονοµαστικής ισχύος τουλάχιστον 150 hp και κυβισµού
τουλάχιστον 2200 cc µε µέγιστη ροπή στρέψεως πάνω από 300 Nm.
Οι εκποµπές ρύπων και οι εκποµπές θορύβου του κάθε λεωφορείου
πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία
την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών.

•

Το σύστηµα µετάδοσης του κάθε λεωφορείου ή θα είναι χειροκίνητο µε
τουλάχιστον πέντε ταχύτητες εµπροσθοπορίας και µία οπισθοπορίας,
όλες συγχρονισµένες, ή θα είναι αυτόµατο.

•

Το κάθε λεωφορείο θα φέρει σύστηµα πέδησης και ανάρτησης στους
εµπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς σύµφωνο µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
και τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ε.Ε, σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος
των τροχών (ABS) και σύστηµα δυναµικής ευστάθειας (E.S.P.) ή
ανάλογο. Θα υπάρχει χειροπέδη που να εξασφαλίζει την ασφαλή
στάθµευση του οχήµατος.
Το κάθε λεωφορείο θα διαθέτει περιοριστή ταχύτητας σύµφωνα µε τον
ΚΟΚ.
Το τιµόνι του κάθε λεωφορείου θα βρίσκεται αριστερά και θα είναι
ρυθµιζόµενο προς το ταµπλό, θα διαθέτει υδραυλική ή ηλεκτρική
υποβοήθηση.

•
•

•

Θα δοθούν οδηγίες σχετικά µε την οικολογική οδήγηση του οχήµατος

•

Στο εσωτερικό του κάθε οχήµατος θα υπάρχουν πινακίδες όπου θα
αναγράφονται: α) ο αριθµός κυκλοφορίας β) Οι θέσεις επιβατών
(καθήµενων και ΑΜΕΑ) γ) Απαγορεύεται το κάπνισµα δ) Παράθυρο
κινδύνου κλπ. Το κάθε λεωφορείο θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά που επιβάλει η κείµενη νοµοθεσία κατά την ταξινόµησή
του.
Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον (24)
είκοσι τεσσάρων µηνών (από την ηµέρα της οριστικής παραλαβής) και
χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων και θα κατατεθεί µετά την επιστροφή της

•

•

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο και την οριστική
παραλαβή των υπό προµήθεια οχηµάτων.
Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται
για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας Επίσης,
οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας χωρίς καµία
επιβάρυνση της υπηρεσίας,
να προβαίνει στην προβλεπόµενη
συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε
χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά
τεύχη της σύµβασης.

•

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση στην οποία θα
αποτυπώνεται το δίκτυο εξυπηρέτησης εξουσιοδοτηµένων συνεργείων
στην Ελλάδα.

•

Το κάθε όχηµα θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση αντισκωριακής
προστασίας για το πλαίσιο για πέντε (05) τουλάχιστον έτη.

•

Τα οχήµατα κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται από πλήρη
τιµοκατάλογο γνησίων ανταλλακτικών του προσφερόµενου πλαισίου σε
ηλεκτρονική µορφή.
Στο κάθε όχηµα θα εγκατασταθεί, από τον ανάδοχο µε δική του δαπάνη,
σύστηµα δορυφορικού εντοπισµού(τηλεµατικά), απόλυτα συµβατό µε τα
υφιστάµενα συστήµατα του ∆ήµου (ενδεικτικού τύπου Skylog IV,
Skyview). Θα καλυφθούν από τον ανάδοχο τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα
για δύο έτη από την ηµεροµηνία προσωρινής τεχνικής παραλαβής του
οχήµατος καθώς και το κόστος για την προσθήκη του οχήµατος στο
υπάρχον δίκτυο τηλεµατικής διαχείρισης του στόλου των οχηµάτων
(άδειες χρήσης κλπ) (Το παραπάνω σύστηµα εγκαταστάθηκε σε
οχήµατα του ∆ήµου µε την 15SYMV003254280 σύµβαση).
Το κάθε όχηµα θα φέρει δακτύλιο στο ρεζερβουάρ του, πλήρως
συµβατό µε το υπάρχον σύστηµα εκροών που διαθέτει ο ∆ήµος στο
πρατήριό του. Ο ανάδοχος θα µεριµνήσει για όλες τις απαραίτητες
ενέργειες και τα έξοδα για την προσθήκη των οχηµάτων στο σύστηµα.
(Το παραπάνω σύστηµα εγκαταστάθηκε σε οχήµατα του ∆ήµου µε την
17SYMV005827016 σύµβαση).
Ο ανάδοχος θα αναλάβει µε ευθύνη και δαπάνες του:

•

•

•

α) Τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρµόδιας Αρχής
(έξοδα εκτελωνισµού κλπ), για παράδοση του υπό προµήθεια οχήµατος
ελεύθερο από κάθε επιβάρυνση.
β) Τη διεκπεραίωση της ταξινόµησης και τυχόν επαναταξινόµισης (λόγω
διασκευής) του περιγραφόµενου διασκευασµένου οχήµατος και της έκδοσης
άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για
την παράδοση του(τέλη κυκλοφορίας), έτοιµου προς κυκλοφορία σύµφωνα µε
την ισχύουσα Νοµοθεσία (συµπεριλαµβανοµένης της Έγκρισης Τύπου,
σύµφωνα µε την ΥΑ 5299/406/2012 – ΦΕΚ Β΄2840, όπως ισχύει).
•

Το κάθε όχηµα θα παραδοθεί έτοιµο προς λειτουργία στο Αµαξοστάσιο
(Χάλκης µε Λαέρτου Πυλαία) οχηµάτων του ∆ήµου ή σε άλλο χώρο που
θα του υποδείξει η Υπηρεσία.

•

Ο ανάδοχος θα αναλάβει µε δική του δαπάνη την εκπαίδευση του
εµπλεκόµενου προσωπικού. Το σύνολο του προσωπικού που πρέπει
να εκπαιδευτεί, είναι το ακόλουθο:

•
•

Οδηγοί: 3 άτοµα για εκπαίδευση 1 ηµέρας, και
Μηχανοτεχνίτες- Ηλεκτροτεχνίτες: 4 άτοµα για εκπαίδευση 1 ηµέρας

Η εκπαίδευση θα γίνει στους χώρους που θα υποδείξει ο προµηθευτής και
σε συνεννόηση µε τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης. Τυχόν έξοδα µετακίνησης,
διαµονής και σίτισης του προς εκπαίδευση προσωπικού θα επιβαρύνουν
τον προµηθευτή.
• H παραλαβή των οχηµάτων θα γίνει από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή
και δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του
άρθρου 221 του Ν.4412/161 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 οχηµάτων θα γίνει µε
µακροσκοπικό έλεγχο. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει
τον ανάδοχο.
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.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες –
δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της
συµβατικής τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η
πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, 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.
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΄ έφεση 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.
Το αποτέλεσµα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και
για τα δύο µέρη.
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή
παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στους κατωτέρω καθοριζόµενους χρόνους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 10 στο Παράρτηµα ΙΙ της
παρούσας ∆ιακήρυξης.
Το πρώτο από τα οχήµατα, θα παραδοθεί από τον ανάδοχο προµηθευτή σε
χρονικό διάστηµα έως το µισό του συµβατικού χρόνου παράδοσης από την
υπογραφή της σύµβασης. Το όχηµα αυτό θα εξετασθεί από την Επιτροπή
Παραλαβής σε χρονικό διάστηµα έως δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών, η
οποία θα έχει την δυνατότητα κάθε νόµιµου ελέγχου και δοκιµασίας του,
προκειµένου να ελέγξει την συµφωνία µεταξύ της Τεχνικής Προσφοράς και του

παραδοθέντος οχήµατος. Εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις, ο προµηθευτής
υποχρεούται να τις αποκαταστήσει πλήρως τόσο στο πρώτο παραδοθέν και
εξετασθέν όχηµα, όσο και σε αυτά που θα παραδοθούν, εντός χρονικού
διαστήµατος που θα καθορίσει η Επιτροπή σε σχετική Έκθεσή της, στην οποία
θα αναφέρονται σαφώς τα σηµεία που παρουσιάζουν απόκλιση. Εάν ο
προµηθευτής δεν συµµορφωθεί πλήρως και εντός του καθορισθέντος χρονικού
ορίου η Επιτροπή δεν θα προβεί στην οριστική παραλαβή τους. Εάν δεν
υπάρχουν αποκλίσεις ή ο προµηθευτής τις αποκατέστησε όπως ορίζεται
παραπάνω, η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
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 ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, 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.
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 αρµοδίου
αποφαινοµένου οργάνου, 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. 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.
• Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από (09) εννέα
µήνες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Η
παράδοση των υπό προµήθεια οχηµάτων, µπορεί να πραγµατοποιηθεί,
είτε στο σύνολό της είτε τµηµατικά, αλλά σε καµία περίπτωση δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους (09) µήνες.
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.
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.
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 (05) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
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.
•

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά
ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.2 της
διακήρυξης.

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση,
επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των
εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που
παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών
που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της
συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για
φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης
- παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
• Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε έναν από τους
παρακάτω τρόπους:
α) Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 20 % 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 την καταβολή του υπολοίπου είτε

µετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του
µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε
τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
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
∆ηµοσίου 12µηνης 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.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016), καθώς και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία
παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος
επί του καθαρού
ποσού.
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να
περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία
της διακήρυξης και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης
και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους από αυτό
που καλύπτεται µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται από τον
ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης
προκαταβολής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και το 2.1.5
της διακήρυξης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορούν να
χορηγούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1.1 της διακήρυξης
(τρόπος πληρωµής).
• Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής
επιστρέφονται στο σύνολό µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως
άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και
του εκπροθέσµου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων
της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
• Η εγγυητική καλής λειτουργίας κατατίθεται από τον ανάδοχο µε την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των οχηµάτων για την
αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των οχηµάτων κατά την περίοδο της
εγγύησης καλής λειτουργίας. Η διάρκειά της θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον για 24 µήνες (από την ηµέρα της οριστικής παραλαβής)
χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων και το ύψος της ορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της καθαρής αξίας της σύµβασης. Με την κατάθεση της εγγυητικής
καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής
εκτέλεσης.
• 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 της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του
άρθρου 221 του ν. 4412/
και έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη της
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. ΠΚΜ.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5 της
διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
•

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Θεσσαλονίκης.

Τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού βαρύνουν τον ανάδοχο
(γνωµοδότηση ∆΄ τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο
46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄).
Σε περίπτωση άρνησης του να τα καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος.
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την
ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται
από αυτήν θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια της έδρας του ∆ΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εφαρµοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.
• Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών, (µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης,
για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα οριζόµενα
•

στο άρθρο 1 (παραγρ.Α΄, υποπαράγρ.Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ
107/Α/9-5-2013) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές».
Ο δεύτερος συµβαλλόµενος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και
αποδέχεται αυτά χωρίς καµία επιφύλαξη, κατέθεσε δε για την καλή εκτέλεση
των
όρων
της
σύµβασης
την
υπ’
αριθµ.
………………………………………………….
εγγυητική
επιστολή
ποσού
……………………… € τ….
……………………………………………………..
Το συµφωνητικό αυτό, συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα,
πρωτοκολλήθηκε από την υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, έλαβε κάθε
συµβαλλόµενος από ένα πρωτότυπο και τα υπόλοιπα τρία (3) κοινοποιήθηκαν
στο Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
1. Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ

2. Ο Ανάδοχος

