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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 – Αντικείμενο προμήθειας
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού ξύλινου
δαπέδου παρκέ στο κλειστό γήπεδο Μπάσκετ στην περιοχή ΕΛΙΑΣ του Δήμου Βέροιας.
Η προμήθεια και τοποθέτηση του τίτλου, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της Τεχνικής Μελέτης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2 – Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της προμήθεια διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις:



Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τεύχος Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και όπως
τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
Ν.3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 209

Άρθρο 3 – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
Άρθρο 4 – Διαδικασία συμμετοχής - Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Στον ενδιαφερόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση της προμήθειας και εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να
υποβάλλει τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:


Έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του
προσφερόμενου υλικού (εταιρεία κατασκευής, κωδικός προϊόντος και λοιπά κατά
περίπτωση στοιχεία όπως ισχύς, κ.λ.π.) και τιμή προσφοράς.



Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την
υποβολή του.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο ή



Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση
αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.


Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, των ιδίων ως και των εργαζομένων τους. Τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικά Τμήματα
του ΕΦΚΑ και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Τμήμα Μισθωτών του ΕΦΚΑ,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι
τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν.


Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης και θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής.
 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα:
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.



Υ.Δ. του Ν.1599/86 ή ανάλογη δήλωση του κατασκευαστή ή γενικού αντιπροσώπου του

προϊόντος, στην οποία θα αναφέρεται ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης του κάθε
προϊόντος (ελάχιστος χρόνος εγγύησης νοείται το 1 έτος σύμφωνα με το άρθρο 9 της
παρούσης).
Άρθρο 5 – Τρόπος παράδοσης – Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση του υλικού θα γίνει στο κλειστό γήπεδο Μπάσκετ του πάρκου Ελιάς του Δήμου
Βέροιας. Τα υλικά, μικροϋλικά, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς των υλικών βαρύνουν τον
προμηθευτή. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με την σχετική
διάταξη της κείμενης Νομοθεσίας.
Το δάπεδο θα παραδοθεί πλήρως αποπερατωμένο σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών
από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας.
Άρθρο 6 – Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την προμήθεια και την τοποθέτηση των υλικών, αυτά βρεθούν ότι δεν είναι σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος
υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει σύμφωνα με τα προδιαγραφέντα.
Άρθρο 7 – Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή συνολικά, βάσει των τιμολογίων και
των πρωτοκόλλων παραλαβής, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Στη συμβατική αξία των προς προμήθεια ειδών, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται όλες οι ισχύουσες
νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον
αναθέτοντα φορέα (Δήμο Βέροιας).
Άρθρο 9 – Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης θα καθορισθεί µε την προσφορά του ενδιαφερόμενου και ο χρόνος δεν
δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.
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