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42512200-0 : Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
45331220-4 : Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ – ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Το παπόν ζςνοδεύει και αποηελεί αναπόζπαζηο μέπορ ηηρ καηάπηιζηρ ζύμβαζηρ ππομήθειαρ :
«Ππομήθεια κλιμαηιζηικών » ηος Δήμος Σπάπηηρ έηοςρ 2021.

α.
β.
γ.

ΑΡΘΡΟ 1ο
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Ν.4412/2016 , όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει
Ν. 3463/2006 «Κύπυζη ηος Κώδικα Δήμυν και Κοινοηήηυν»
Ν. 3852/2010 «Καλλικπάηηρ», όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει

ΑΡΘΡΟ 2ο
Τποσπεώζειρ ςποτηθίυν αναδόσυν ηηρ ππομήθειαρ
Ο κάθε ςποτήθιορ ανάδοσορ ηηρ ππομήθειαρ θα ππέπει να ςποβάλει, εκηόρ ηυν λοιπών
γενικών δικαιολογηηικών αζθαλιζηικήρ και θοπολογικήρ / επαγγελμαηικήρ θεπεγγςόηηηαρ
απαπαίηηηα και όλα ηα παπακάηυ:
1. Οικονομική πποζθοπά όπυρ ζηο ζςνημμένο ένηςπο
2. Νομιμοποιηηικά έγγπαθα ηηρ επαγγελμαηικήρ ηος δπαζηηπιόηηηαρ (Πιζηοποιηηικό
Επιμεληηηπίος), όπος θα αποδεικνύεηαι η ζςνάθεια με ηο ανηικείμενο ηηρ
3. Υπεύθςνη δήλυζη ζηην οποία θα δηλώνει όηι έλαβε πλήπη γνώζη ηυν ζηοισείυν ηηρ
διαδικαζίαρ και δέσεηαι αςηά ζηο ζύνολό ηοςρ ανεπιθςλάκηυρ.
Τςσόν μη ςποβολή από ηον εκάζηοηε πποζθέπονηα οποιοςδήποηε από ηα παπαπάνυ, καθιζηά ηην
πποζθοπά ηος αποππιπηέα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγγςήζειρ
Εγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ. Για ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ο πποζυπινόρ ανάδοσορ θα
καηαθέζει ζηην Υπηπεζία Υπεύθςνη δήλυζη με ηα πλήπη ζηοισεία ηος όπος θα δηλώνει ηην
παπεσόμενη Εγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ ηυν μησανημάηυν πος πποζθέπει [ελάσιζηορ
παπεσόμενορ σπόνορ εγγύηζηρ: ηπία (3) έηη]

ΑΡΘΡΟ 4ο
Πίνακαρ Σεσνικών σαπακηηπιζηικών
Όλα όζα αναθέπονηαι ζηο ηεύσορ: «ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ» ηηρ απιθ.
040/2021 Μελέηηρ
Όλα ηα ςλικά, μησανήμαηα, εξαπηήμαηα και δίκηςα ζύνδεζηρ θα είναι καινοςπγή,
αμεηασείπιζηα, με εςκπινή ζηοισεία αναγνώπιζηρ ηυν ηεσνικών σαπακηηπιζηικών ηοςρ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Παπάδοζη ςλικών
Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να μεηαθέπει και να παπαδώζει και εγκαηαζηήζει ηα κλιμαηιζηικά
μησανήμαηα ενηόρ ηος ζςμβαηικού σπόνος, ζε σώπο (κηίπιο) πος θα ςποδείξει ο Δήμορ Σπάπηηρ,
ενηόρ ηυν Διοικηηικών ηος οπίυν με ίδια μέζα και πποζυπικό ηος αναδόσος ώζηε να ακολοςθήζει
η διαδικαζία παπαλαβήρ από ηην απμόδια επιηποπή.
Ο Δήμορ δεν θα διαθέζει σώπο για πποζυπινή αποθήκεςζη ηυν κλιμαηιζηικών μησανημάηυν
μέσπι ηην εγκαηάζηαζή ηοςρ, ηα οποία θα ππέπει ο ανάδοσορ με δική ηος μέπιμνα να αποθηκεύζει
και να μεηαθέπει ζηα ζημεία εγκαηάζηαζηρ αςηών ζηο διάζηημα ιζσύορ ηηρ ζύμβαζηρ (ζςμβαηικόρ
σπόνορ παπάδοζηρ).
Η παπάδοζη ηυν ςλικών και η εγκαηάζηαζη αςηών θα γίνεηαι ημημαηικά ζηιρ ποζόηηηερ πος
έσει ανάγκη ο Δήμορ και πάνηα ενηόρ ηος ζςμβαηικού σπόνος εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ,
αποκλειομένηρ ηηρ ηςσόν απαίηηζηρ ηος ππομηθεςηή για παπάδοζη εθάπαξ ηος 100 % ηηρ
ποζόηηηαρ ηηρ ππομήθειαρ ππιν παπέλθει ηοςλάσιζηον ηο ήμιζς ηηρ ζςμβαηικήρ πποθεζμίαρ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Πληπυμέρ
Η πιζηοποίηζη και πληπυμή ηος αναδόσος θα γίνει ημημαηικά ζε δύο θάζειρ:
1η Πιζηοποίηζη και πληπυμή : με ηη ζςμπλήπυζη ηος 50% ηος ζςμβαηικού σπόνος
παπάδοζηρ και για ηην ποζόηηηα πος έσει παπαδοθεί και έσει εγκαηαζηαθεί μέσπι ηόηε
2η Πιζηοποίηζη και πληπυμή : με ηη ζςμπλήπυζη ηος ζςμβαηικού σπόνος παπάδοζηρ για
ηην ςπόλοιπη ποζόηηηα ηηρ ζύμβαζηρ πος έσει παπαδοθεί και εγκαηαζηαθεί.
Εθόζον δεν ςπάπξει ανηίππηζη από πλεςπάρ αναδόσος δύναηαι να ςπάπξει μία και μόνο
πιζηοποίηζη και πληπυμή, ζηη λήξη ηος ζςμβαηικού σπόνος παπάδοζηρ. Αςηό ππέπει να
δηλυθεί εγγπάθυρ από ηον ανάδοσο ππιν ηη ζςμπλήπυζη ηος 50% ηος ζςμβαηικού σπόνος
παπάδοζηρ, δηλαδή ππιν ηην 1η Πιζηοποίηζη και πληπυμή.

πάρτη
05-05-2021
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
πάρτη 05 -05-2021
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Ευρυσθένης ταυρόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α΄ β.

ΚΑΡΑΚΙΣΟΤ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ με Α΄β.

