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ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 
παιδικών χαρών για την αναβάθμιση της πλατείας Καραϊσκάκη και των πέριξ αυτής δημοτικών 
χώρων.   
Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να υλοποιηθεί η 
προμήθεια. 

 
Άρθρο 2ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί μέσω ανοικτού και δημοσίου διαγωνισμού και θα πραγματοποιηθεί 
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016, Αρ.86, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά. 

 
Άρθρο 3ο: Εγγυήσεις 
α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου 
υποβάλλεται προσφορά, χωρίς τον Φ.Π.Α. 24% (ήτοι €645.450,00Χ2%=€12.909,00) και 
εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο 
διαγωνισμό σύμφωνα με την σχετική κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ περί εγγυητικών 
επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5. της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 14.07.2020  
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8. 
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της Διακήρυξης, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.    

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο οικον. φορέας, στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με την σχετική 
κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει δε σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Πέραν των παραπάνω 
αναφερομένων, αναφορικά με τις εγγυητικές επιστολές, ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016, 
Αρ. 72. 
 
Άρθρο 4ο: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης -Παράδοση – Ρήτρες 
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες από της υπογραφής της, χρονικό 
διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει ο ανάδοχος να παραδώσει τα υλικά σε πλήρη εφαρμογή.  
Τα υλικά θα παραδοθούν σε χώρους που θα ορίσει η υπηρεσία. 
Η παραλαβή της εν λόγω προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Ν.4412/16. Αρ.208. 
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης ή ο Ανάδοχος δεν 
συμμορφώνεται με τις είδους υποχρεώσεις του ή τις γραπτές οδηγίες της αναθέτουσας αρχής 
κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 5ο: Ποιότητα Υλικών 
Εάν μετά την παραλαβή και κατά την χρήση τους, τα υλικά παρουσιάσουν τυχόν ελαττώματα ή 
ατέλειες, που αντίκεινται στα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου και στα στοιχεία της 
σύμβασης, υποχρεούται ο ανάδοχος να τα αποκαταστήσει άμεσα.  
 
Άρθρο 6ο: Φόροι – Κρατήσεις - Πληρωμή 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ημέρα λήξης της ισχύος της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας των υπό 
προμήθεια ειδών θα γίνει κατόπιν της οριστικής παραλαβής αυτών. 

 
Άρθρο 7ο: Ισχύς Προσφορών 
Ο χρόνος  ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, υπολογιζομένου 
από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τόν παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η χρόνος ισχύος της προσφοράς 
μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στον Ν.4412/2016, Αρ.97, Παρ.4. 
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