ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

5046/2018

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την λειτουργική
αναβάθμιση 8 (οκτώ) παιδικών χαρών του Δήμου Νέστου.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
1) Τεχνική Έκθεση
2) Τεχνικές Προδιαγραφές
3) Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού
4) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6) Τιμολόγιο προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 3ο: Τιμές προσφορών
Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα ανα λάβει τελικά να
προμηθεύσει και να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η
σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των
προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από
την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, η προετοιμασία του
χώρου (καθαίρεση κι απομάκρυνση των παλαιών οργάνων που τυχόν θα υπάρχουν και η παράδοσή τους
στις εγκαταστάσεις του Δήμου) η εργασία για τη μεταφορά των οργάνων στην τελική τους θέση, η
κατασκευή των απαραίτητων υποβάσεων έδρασης και η ορθή εγκατάστασή τους με βάση τις ισχύουσες
προδιαγραφές, στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και η υπόβαση μπετόν για τα δάπεδα
ασφαλείας.
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ΑΡΘΡΟ 4ο : Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, εντός του συμβατικού χρόνου. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να
προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Η
παράδοση των ειδών θα γίνει με την πλήρη εγκατάσταση των οργάνων και στα ακριβή σημεία που θα
υποδειχθούν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Νέστου.

Χρυσούπολη,

1/07/2020.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής

Κυριακή Λόβουλου
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α΄

