signed
VASILEIOS Digitally
by VASILEIOS
KATSIMAL KATSIMALIS
Date: 2020.12.22
IS
16:37:28 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ
Σμιμα Περιβάλλοντοσ &
Πολιτικισ Προςταςίασ
Email: gath@1306.syzefxis.gov.gr

Ηευγολατιό, 10 / 12 /2020
Αριθμ. ΜΕΛΕΣΗ: 14/2020

ΜΕΛΕΣΗ ςχετικά με
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΤ ΤΒΡΙΔΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ
ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΕΛΟΤ ΕΣΟΤ 2020»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΣΗ

1. ΣΕΨΝΛΚΘ ΕΚΚΕΘ
2. ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΜΟ
3. ΣΕΨΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΧΕ
4. ΤΓΓΡΑΧΘ ΤΠΟΨΡΕΩΕΩΝ
6. ΤΠΟΔΕΛΓΜΑΣΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΠΡΟΧΟΡΩΝ

Η ΤΝΣΑΞΑΑ
Τπάλληλοσ του Σμήματοσ
Περ/ντοσ & Πολ.Προςταςίασ
Αθαναςοφλια Γεωργία
ΣE Tεχν. Γεωπονίασ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ
Σμιμα Περιβάλλοντοσ &
Πολιτικισ Προςταςίασ
Email: gath@1306.syzefxis.gov.gr

Ηευγολατιό, 10 / 12 /2020
Αριθμ. ΜΕΛΕΣΗ: 14/2020

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

H παροφςα μελζτθ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 4412/2016,
και

αφορά τθν

προμικεια

και

τοποκζτθςθ προκαλλιεργθμζνου υβριδικοφ

χλοοτάπθτα ςτον κυρίωσ αγωνιςτικό χϊρο, με τθν υποδομι του, και θ προμικεια
και τοποκζτθςθ υλικϊν άρδευςθσ, ςτο γιπεδο ποδοςφαίρου ςτο Βζλο, του Διμου
ΒΕΛΟΤ – ΒΟΨΑ, εμβαδοφ 7.000 m2, ςυνολικισ δαπάνθσ 410.737,60€ με ΧΠΑ 24%.
Με τον όρο ‘υβριδικόσ χλοοτάπητασ’ εννοοφμε τθν καλλιζργεια φυςικοφ
χλοοτάπθτα κατάλλθλθσ ποικιλίασ για αγωνιςτικι ποδοςφαιρικι χριςθ ςε
αμμϊδεσ εδαφικό υπόςτρωμα ςτο οποίο ζχει προεγκαταςτακεί ςυνκετικόσ
χλοοτάπθτασ ειδικϊν προδιαγραφϊν για χριςθ ςε υβριδικά ςυςτιματα.
κοπόσ

τθσ

παροφςασ

μελζτθσ

με

τθν

εγκατάςταςθ προκαλλιεργθμζνου ςυςτιματοσ υβριδικοφ

προμικεια
χλοοτάπθτα

και
ςτο

αγωνιςτικό χϊρο, είναι να αυξθκοφν οι ϊρεσ χριςεισ, ςε 20 ϊρεσ τθν εβδομάδα,
ςε ςχζςθ με τισ 6 ϊρεσ τθν εβδομάδα που ενδείκνυνται για τον φυςικό
χλοοτάπθτα.
Πλεονεκτιματα υςτιματοσ Τβριδικοφ χλοοτάπθτα
- Θ επαναφορά του χλοοτάπθτα είναι ταχφτατθ μετά τθν καταπόνθςι του από
αγϊνεσ.
-Δεν αυξάνεται θ ςυμπίεςθ ςτο εδαφικό υπόςτρωμα του χλοοτάπθτα, άρα θ
ςκλθρότθτα παραμζνει ςε αςφαλι επίπεδα, μειϊνοντασ ςε μθδενικά επίπεδα τθν
καταπόνθςθ του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ των ακλοφμενων.
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- Θ επιφάνεια παραμζνει χωρίσ λακκοφβεσ και λάςπεσ, το παιχνίδι εξελίςςεται
απρόςκοπτα ακόμθ και κατά τθν διάρκεια των χειμερινϊν μθνϊν, κακιςτϊντασ το
ζτςι αςφαλζςτερο.
- Οι ηθμιζσ είναι πολφ περιοριςμζνεσ μετά τον αγϊνα, άρα μειϊνει ουςιαςτικά τισ
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςε ςχζςθ με τον φυςικό χλοοτάπθτα, προςφζροντασ ζτςι
οικονομία ςε εργατοϊρεσ και υλικά (λιπάςματα, προϊόντα φυτοπροςταςίασ κλπ),
- Ο προκαλλιεργθμζνοσ υβριδικόσ χλοοτάπθτασ ζχει εγκαταςτακεί ςε εκατοντάδεσ
γιπεδα ςτθν Ευρϊπθ και ζχει δοκιμαςτεί ςε διεκνείσ διοργανϊςεισ τθσ UEFA .

Θ παραπάνω προμικεια αναλφεται ςε:
Α. Προμικεια

331.240,00

ΕΤΡΩ

Β. Χ.Π.Α

79.497,60

Ιτοι ςφνολο

410.737,60 ΕΤΡΩ

ΕΤΡΩ

Θ μελζτθ ςυντάχκθκε ζχοντασ υπόψθ:
-

του ν.4605/2019 Α’ 52/01.04.2019 «Εναρμόνιςη τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ

με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
τησ 8ησ Ιουνίου 2016 ςχετικά με την προςταςία τησ τεχνογνωςίασ και των
επιχειρηματικϊν πληροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)
από την παράνομη απόκτηςη, χρήςη και αποκάλυψή τουσ (EEL 157 τησ 15.6.2016)
Μζτρα για την επιτάχυνςη του ζργου του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ
και άλλεσ διατάξεισ.»
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και

Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
-

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την

εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του υμβουλίου 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) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
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-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ

(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ,
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου ΣομζαΣροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ

νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των
καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό

υνζδριο»
-

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων

τησ διοίκηςησ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλήρωςη»,1
-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων

υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,
-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική

ανάρτηςη

νόμων

και

πράξεων

των

κυβερνητικϊν,

διοικητικϊν

και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ
διατάξεισ”,
-

του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ

Εςωτερικϊν2
-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και

άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και

Πολιτιςτικά Θζματα”,
-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε

δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
-

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

-

τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςησ

του Τπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξησ «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων
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(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ των ςε εκτζλεςθ των
ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ,
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

Θ ανωτζρω προμικεια κα γίνει ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
παροφςασ μελζτθσ και θ χρθματοδότθςι τθσ κα γίνει από


το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΜΟΛΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ-ΠΔΕ ΑΕ 055 «ΧΛΛΟΔΘΜΟ ΛΛ»
κατά το ποςό των 331.240,00€ και



Θ

από Λδίουσ Πόρουσ κατά το ποςό του Χ.Π.Α., ιτοι 79.497,60€

εκτζλεςθ

τθσ

προμικειασ

κα

πραγματοποιθκεί

μετά

από ηλεκτρονικό διαγωνιςμό και κατάκεςθ ςφραγιςμζνων προςφορϊν.

Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί, θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει τιμισ.

Ζευγολατιό, 10 / 12 /2020,
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
Η υπάλληλοσ του Σμήματοσ
Περ/ντοσ & Πολ.Προςταςίασ
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Δ/νςησ Περιβάλλοντοσ

Αθαναςοφλια Γεωργία
ΣE Tεχν. Γεωπονίασ

Δρ.Βαμβάτςικοσ Παναγιϊτησ (MSc., PhD)
TE13 Tεχν. Γεωπονίασ
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ςε
ΕΤΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

Προμικεια και τοποκζτθςθ
προκαλλιεργθμζνου υβριδικοφ
χλοοτάπθτα με τθν υποδομι του
Προμικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν
άρδευςθσ (ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ –
ςελ.11)

m2

7.000

45,52

318.640,00€

τεμ.

1

12.600

12.600,00€
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79.497,60
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σο προσ προμικεια είδοσ κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και κα πλθροί όλεσ τισ
διατάξεισ υγιεινισ, διάκεςθσ και εμπορίασ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ.
Οι ποςότθτεσ του προσ προμικεια είδουσ, είναι υπολογιςμζνεσ κατά τζτοιον τρόπο
ϊςτε να καλφπτουν τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ του γθπζδου.
Σο νιμα ςτον υβριδικό χλοοτάπθτα ζχει φψοσ πζλουσ μεγαλφτερο ι ίςο με 55mm
και ζχει ςχεδιαςτεί για να επιτρζπει ςτο φυςικό χορτάρι να αναπτυχκεί ςτισ
καλφτερεσ αγρονομικζσ ςυνκικεσ.
Ο προκαλλιεργθμζνοσ υβριδικόσ χλοοτάπθτασ πρζπει να ζχει εγκαταςτακεί
ςε αδειοδοτθμζνθ φυτωριακι μονάδα παραγωγισ χλοοτάπθτα, και να ζχουν γίνει
όλεσ οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ όπωσ, πλιρωςθ του με ειδικι άμμο, παρόμοιασ
ςφςταςθσ με αυτι που κα τοποκετθκεί ςτο υπόςτρωμα του γθπζδου, να ζχει
ςπαρκεί με μείγμα ςπόρου ζρπουςασ ποικιλίασ και να ζχουν γίνει όλεσ οι
απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ. Θ υπθρεςία κα ζχει το δικαίωμα, με ζξοδα του
αναδόχου, να επιςκεφκεί το φυτϊριο που ζχει εγκαταςτακεί, καλλιεργείται και
αναπτφςςεται το ςφςτθμα του προκαλλιεργθμζνου υβριδικοφ χλοοτάπθτα, για
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του.
Από το φυτϊριο ο προκαλλιεργθμζνοσ υβριδικόσ χλοοτάπθτασ εξάγεται ςε
ρολά μεγάλων διαςτάςεων 15,00m x 1,00 -1,20m (Big Roll) και μεταφζρεται με
φορτθγά ψυγεία ςτο γιπεδο.
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Θ τοποκζτθςθ του υβριδικοφ χλοοτάπθτα γίνεται ςτο ιδθ διαμορφωμζνο
υπόςτρωμα του γθπζδου με κατάλλθλο μθχάνθμα διάςτρωςθσ.
Ο

Προμθκευτισ

υποχρεοφται

τον προκαλλιεργθμζνο υβριδικό

να

παραδϊςει

χλοοτάπθτα

ςε

καλι

και

να

τοποκετιςει

κατάςταςθ

πλιρωσ

απαλλαγμζνο από ηιηάνια, εντομολογικζσ και μυκθτολογικζσ προςβολζσ.
Ο προκαλλιεργθμζνοσ υβριδικόσ χλοοτάπθτασ κα ζχει κορυφαία ποιότθτα με
βζλτιςτθ ανκεκτικότθτα και αντοχι . Κα πρζπει να ζχει κατ' ελάχιςτο επί ποινή
αποκλειςμοφ τισ εξισ προδιαγραφζσ:

A.

Χαρακτηριςτικά ςυνθετικοφ χλοοτάπητα του υβριδικοφ
ςυςτήματοσ

Α.1. Χαρακτηριςτικά καταςκευήσ ίνασ:
Θ ίνα κα είναι μονόκλωνθ καταςκευαςμζνθ από πολυαικυλζνιο (PE)
Α.2. Σεχνικά χαρακτηριςτικά πζλουσ:


Σφποσ νθμάτων πζλουσ : πολυαικυλζνιο (PE)




Δομι υποςτρϊματοσ : Ανοικτι κατά ≥ 70%
Μονόχρωμθ ίνα



Δομι νιματοσ : Μονόκλωνο



Αρικμόσ κυςάνων ανά m2 : ≥ 5.800 /m2



Αντοχι νιματοσ : ≥ 15.500 DTEX



Πάχοσ ίνασ : ≥ 350microns



Υψοσ πζλουσ: ≥ 55mm



Βάροσ πζλουσ : ≥ 1.080 gr/m2



υνολικό βάροσ χλοοτάπθτα : 1.600gr/m2



Μζςθ διαπερατότθτα νεροφ ςτον ςυνκετικό χλοοτάπθτα του
υβριδικοφ ςυςτιματοσ ≥ 2.800 mm/ h

Β. Τπόβαςη ςυνθετικοφ χλοοτάπητα (του Τβριδικοφ ςυςτιματοσ) - Πρωτεφουςα
και δευτερεφουςα βάςθ


φνκεςθ πρωτεφουςασ βάςθσ (κύρια επένδυζη) : 100% πολυαικυλζνιο ΡΕ



φνκεςθ δευτερεφουςασ βάςθσ (δευηερεύουζα επένδυζη) : Επίςτρωςθ από
κακαρι πολυουρεκάνθ (PU).
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Θ πρωτεφουςα βάςθ πάνω ςτθν οποία είναι ραμμζνεσ οι ςυνκετικζσ ίνεσ, κα
πρζπει να εξαςφαλίηει υψθλι ανταλλαγι αζρα μεταξφ του εδάφουσ και τθσ
ατμόςφαιρασ κακϊσ και τθν ομοιόμορφθ ανάπτυξθ των ριηϊν ςε όλο το
υπόςτρωμα (βάςθ). Για το λόγο αυτό απαιτείται να ζχει ομοιογζνεια ωσ προσ τον
τρόπο φφανςθσ του και να ζχει ανοικτι δομι (πορϊδεσ) ςε ποςοςτό, ίςο ι πάνω
από 70%.

Σα τεςτ ςτα οποία αναγράφονται τα απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά κα
πρζπει να προζρχονται από : - Διαπιςτευμζνα ινςτιτοφτα δοκιμϊν FIFA (FIFA
Accredited Test Institutes ) ι ιςοδφναμα.

Γ. Χαρακτηριςτικά φυςικοφ χλοοτάπητα του υβριδικοφ ςυςτήματοσ
Ο φυςικόσ χλοοτάπθτασ κα αποτελείται από ψυχρόφιλο μείγμα Lolium perenne,
που ζχει αναγεννθτικζσ ικανότθτεσ (ζρπουςασ ανάπτυξθσ μζςω ριηωμάτων). Πρζπει
επίςθσ να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό τθσ παραγωγοφ εταιρείασ που να
αποδεικνφει ότι θ φυτρωτικι ικανότθτα του ςπόρου είναι κατ’ ελάχιςτον 90% και θ
κακαρότθτα κατ’ ελάχιςτον 99%.

Δ. Χαρακτηριςτικά εδαφικοφ υποςτρϊματοσ
Αφαίρεςθ του υπάρχοντοσ παλαιοφ χλοοτάπθτα και του ακατάλλθλου εδαφικοφ
υποςτρϊματοσ του γθπζδου ςε βάκοσ 0,10m.
Θ προμικεια του εδαφικοφ υποςτρϊματοσ του ζτοιμου υβριδικοφ χλοοτάπθτα κα
περιλαμβάνει άμμο ποταμοφ πλυμζνθ κοςκινιςμζνθ κοκκομετρίασ 0,25-2,5mm
ποςότθτασ 850m3, με τα εξισ χαρακτθριςτικά :
α. Από άποψθ μθχανικισ ςφςταςθσ το εδαφικό υπόςτρωμα πρζπει να ανικει ςτθ
κατθγορία των ελαφρϊν εδαφϊν (αμμϊδεσ) με ποςοςτό άμμου μεγαλφτερο του
85%.
β. Σο ΡΘ πρζπει να είναι περί του ουδζτερου ςθμείου.
γ. Ελεφκερο CaCO3 καλό είναι να μθν υπάρχει αλλά αν υπάρχει να είναι ςε χαμθλό
ποςοςτό(<10%).
9

δ. Θ ειδικι θλεκτρικι αγωγιμότθτα (EC ςε 25°C) μετροφμενθ ςε MILLIMHOS/CM ςε
25° πρζπει να είναι μικρότερθ από 3.
ε. Σο ποςοςτό του ανταλλάξιμου νατρίου (βακμόσ αλκαλικότθτασ, ΕSP πρζπει να
είναι μικρότερο από 10% .

Σο εδαφικό υπόςτρωμα πρζπει να ζχει τισ εξισ ιδιότθτεσ:
α) Κεκορεςμζνθ υδραυλικι αγωγιμότθτα 8-12mm/h.
β) Ολικό Πορϊδεσ 35-50%.
γ) Οργανικι ουςία 0,5% κ.β.

Θ μθχανικι ςφςταςθ του εδαφικοφ υποςτρϊματοσ κα είναι ωσ εξισ:
ΜΕΓΕΘΟ ΩΜΑΣΙΔΙΩΝ (mm)

ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (%)

1,0-2,0

5-10

0,25-1,0

60-65

0,15

20-25

0,05-0,15

7-10

0,002-0,05

1-3

Όλα

τα

παραπάνω

(μζγεκοσ ςωματιδίων και

ποςοςτό

ςυμμετοχισ)

κα

αποδεικνφονται βάςει των αντίςτοιχων εργαςτθριακϊν δοκιμϊν-τεςτ από
πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια.

Εγγφηςη
Ο ςυνκετικόσ τάπθτασ του υβριδικοφ ςυςτιματοσ κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ
καλισ

λειτουργίασ

τουλάχιςτον δφο (2)

ετϊν

ζναντι

αςτοχίασ

υλικοφ

ι

καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ εφόςον τθροφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι
για τθν τοποκζτθςθ τθν χριςθ και τθν ςυντιρθςθ του. Για το φυςικό χλοοτάπθτα
του υβριδικοφ ςυςτιματοσ επειδι πρόκειται για ηωντανό οργανιςμό να παρζχεται
εγγφθςθ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά το πρωτόκολλο προςωρινισ παράδοςθσπαραλαβισ. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται
για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Οφείλει επίςθσ κατά το
χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ
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και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Όςον αφορά τον φυςικό χλοοτάπθτα τθν ευκφνθ ςυντιρθςθσ μετά από τθν
προςωρινι παράδοςθ - παραλαβι κα τθν ζχει ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τον
ανάδοχο. Δφο φορζσ το χρόνο και για το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ, ο ανάδοχοσ κα
ςυντάςςει ζκκεςθ τθν οποία κα κοινοποιεί ςτο Διμο για τθν κατάςταςθ του
υβριδικοφ ςυςτιματοσ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΤΗ
το υφιςτάμενο λειτουργικό ςφςτθμα άρδευςθσ κα αντικαταςτακοφν οι
αυτοανυψόμενοι εκτοξευτιρεσ

με νζουσ ανοξείδωτου βραχίονα, ο παλαιάσ

τεχνολογίασ προγραμματιςτισ κακϊσ και κάποια βοθκθτικά υλικά, ςυγκεκριμζνα :


48 αυτοανυψόμενουσ εκτοξευτιρεσ ακτίνασ 18 – 20 m ανοξείδωτου
βραχίονα και λειτουργία πίεςθσ 3,5-6,9 atm.



Επαγγελματικόσ προγραμματιςτισ άρδευςθσ 8 ςτάςεων με δυνατότθτα
τριϊν (3) προγραμμάτων εκκίνθςθσ.



4 θλεκτροβάνεσ 2 ιντςϊν με μεταλλικό ςπείρωμα.



4 φρεάτια από μείγμα πολυπροπυλενίου και καπάκι με ανκεκτικότθτα ςτθ
UV ακτινοβολία και αντοχι ςε φορτία ζωσ 1.500 κιλά.



48 αρκρωτοί βραχίονεσ.

Όλα τα υλικά άρδευςθσ να καλφπτονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για
τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. ε περίπτωςθ αςτοχίασ υλικοφ ι καταςκευαςτικοφ
ελαττϊματοσ κα γίνεται αντικατάςταςθ αηθμίωσ.

Ζευγολατιό, 10 / 12 /2020,
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
Η υπάλληλοσ του Σμήματοσ
Περ/ντοσ & Πολ.Προςταςίασ

Ζευγολατιό, 10 / 12 /2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊςτάμενοσ τησ
Δ/νςησ Περιβάλλοντοσ

Αθαναςοφλια Γεωργία
ΣE Tεχν. Γεωπονίασ

Δρ.Βαμβάτςικοσ Παναγιϊτησ (MSc., PhD)
TE13 Tεχν. Γεωπονίασ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ
Σμιμα Περιβάλλοντοσ &
Πολιτικισ Προςταςίασ
Email: gath@1306.syzefxis.gov.gr

Ηευγολατιό, 10 / 12 /2020
Αριθμ. ΜΕΛΕΣΗ: 14/2020

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο – Περιεχόμενο προμήθειασ
α) Αντικείμενο τθσ παροφςασ υγγραφισ Τποχρεϊςεων είναι θ προμικεια και
τοποκζτθςθ προκαλλιεργθμζνου υβριδικοφ χλοοτάπθτα με τθν υποδομι του
και θ προμικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν άρδευςθσ, ςτο γιπεδο ποδοςφαίρου
ςτο Βζλο, του Διμου ΒΕΛΟΤ – ΒΟΨΑ, εμβαδοφ 7.000 m2.
β) Σόποσ παράδοςθσ ορίηεται: το ΑΚΛΘΣΛΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΕΛΟΤ
γ) O χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται με τον ανάδοχο εφόςον ζχουν ολοκλθρωκεί τα
ζργα

υποδομισ

που

απαιτοφνται

υβριδικοφ ςυςτιματοσ χλοοτάπθτα. Σα

πριν

ζξοδα

τθ

τοποκζτθςθ

μεταφοράσ

βαρφνουν

του
τον

ανάδοχο.
δ) Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα ενδεικτικι δαπάνθ τθσ προμικειασ
ανζρχεται ςτο ποςό των 331.240,00€ χωρίσ Χ.Π.Α. και Χ.Π.Α. 24% 79.497,60€,
ιτοι ςφνολο, 410.737,60€με ΧΠΑ 24% και χρθματοδοτείται από ΠΔΕ ΑΕ 055
«ΧΛΛΟΔΘΜΟ ΛΛ» κατά το ποςό των 331.240,00€ και από Λδίουσ Πόρουσ κατά το
ποςό του Χ.Π.Α. ιτοι 79.497,60€.

τθν παροφςα προμικεια ιςχφουν όπου απαιτοφνται οι προδιαγραφζσ DIN, οι
αντίςτοιχεσ ΕΛΟΣ, οι διεκνείσ ISO, και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σο ςφςτθμα του
ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα
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πιςτοποιθτικά και ο κάκε οικονομικόσ φορζασ να τα προςκομίηει με τθν τεχνικι
του προςφορά επί ποινή αποκλειςμοφ:
1.

Πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο, για τθν διαςφάλιςθ ποιότθτασ, που

ζχει εκδοκεί από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό, με αναφορά ςτο αντικείμενο τθσ
ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ (για τον παραγωγό του υβριδικοφ ςυςτιματοσ του
χλοοτάπθτα), το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
2.

Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 ι

ιςοδφναμο, του οικονομικοφ φορζα που ζχει εκδοκεί από πιςτοποιθμζνο
οργανιςμό, με αναφορά ςτο αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ (για τον
παραγωγό του υβριδικοφ ςυςτιματοσ του χλοοτάπθτα), το οποίο να είναι ςε ιςχφ
κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
3.

Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία

ISO 45001:2018 ι ιςοδφναμο, που ζχει εκδοκεί από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό με
αναφορά ςτο αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ (για τον παραγωγό του
υβριδικοφ ςυςτιματοσ του χλοοτάπθτα), το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά τθν
υποβολι τθσ προςφοράσ.
4.

Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ενζργειασ ςτθν εργαςία κατά ISO

50001:2018 ι ιςοδφναμο, που ζχει εκδοκεί από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό με
αναφορά ςτο αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ (για τον παραγωγό του
υβριδικοφ ςυςτιματοσ του χλοοτάπθτα), το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά τθν
υποβολι τθσ προςφοράσ.
5.

Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ οδικισ αςφάλειασ κατά ISO

39001:2012 ι ιςοδφναμο, που ζχει εκδοκεί από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό με
αναφορά ςτο αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ (για τον παραγωγό του
υβριδικοφ ςυςτιματοσ του χλοοτάπθτα), το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά τθν
υποβολισ τθσ προςφοράσ.
6.

Τπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα που να βεβαιϊνει τθν

διακεςιμότθτα και τθν ποιότθτα των υπό προμικεια ειδϊν όπωσ περιγράφεται ςτισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
7.

Πρωτότυπθ βεβαίωςθ του οίκου παραγωγισ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα

(του υβριδικοφ ςυςτιματοσ) ότι είναι ο προμθκευτισ τθσ εταιρείασ παραγωγισ του
προκαλλιεργθμζνου υβριδικοφ χλοοτάπθτα και εποπτεφει τθν εγκατάςταςθ και τθν
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προετοιμαςία του ςτο φυτϊριο του προμθκευόμενου. Αν ο οίκοσ παραγωγισ του
ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα είναι και παραγωγόσ του προκαλλιεργθμζνου υβριδικοφ
χλοοτάπθτα, απαιτείται ενιαία βεβαίωςθ.
8.

Πρωτότυπθ βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ που ςτο φυτϊριο τθσ κα εγκαταςτακεί

και προετοιμαςκεί το υβριδικό ςφςτθμα, ςχετικά με τθ δζςμευςι τθσ, όςον αφορά
τθν διακεςιμότθτα, τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ για τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια.
9.

Πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 ι

ιςοδφναμα, του οίκου παραγωγισ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα

(του υβριδικοφ

ςυςτιματοσ) που ζχει εκδοκεί από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό, το οποίο να είναι ςε
ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
10.

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ότι διακζτει όλα τα απαιτοφμενα

μθχανιματα για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ προμικειασ και είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει όλα τα αντίςτοιχα νόμιμα παραςτατικά.
11.

Ζκκεςθ αποτελεςμάτων ελζγχου από διαπιςτευμζνο ινςτιτοφτο δοκιμϊν

FIFA ι ιςοδφναμο, από το οποίο να προκφπτουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που
αναφζρονται ςτθ παροφςα µελζτθ µε ιδιαίτερθ αναφορά ςτθ δομι του
υποςτρϊματοσ, πορϊδεσ, το φψοσ πζλουσ, και τθν αντοχι νιματοσ.
12.

Αποτελζςματα δοκιμϊν του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα του υβριδικοφ

ςυςτιματοσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616(2013) που να αποδεικνφει ότι ο
ρυκμόσ διείςδυςθσ του νεροφ είναι κατϋ ελάχιςτον 2.800mm/h ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ ςωςτι απορροι των υδάτων.
13.

Ο

οικονομικόσ

καταςκευάςτριασ

φορζασ

εταιρίασ

του

κα

κατακζςει

ςυνκετικοφ

διλωςθ

χλοοτάπθτα,

δζςμευςθσ
του

τθσ

υβριδικοφ

προκαλλιεργθμζνου χλοοτάπθτα ότι θ επίβλεψθ τοποκζτθςισ του, ςτο γιπεδο
ποδοςφαίρου ςτο Βζλο, του Διμου ΒΕΛΟΤ – ΒΟΨΑ, κα γίνει από εξουςιοδοτθμζνο
τεχνικό (τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ).
14.

Σο φυτϊριο τθσ εταιρείασ που κα εγκαταςτακεί και κα προετοιμαςκεί το

υβριδικό ςφςτθμα χλοοτάπθτα να ζχει παράξει και προμθκεφςει αντίςτοιχθ
εφαρμογι ςε ζνα (1) τουλάχιςτον γιπεδο κανονικϊν διαςτάςεων (45-90m Ψ 90120m), τθν τελευταία πενταετία και να αποδεικνφεται αυτό με τα κατάλλθλα
ζγγραφα, ιδίωσ από το τιμολόγιο πϊλθςθσ του υβριδικοφ ςυςτιματοσ χλοοτάπθτα.
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15.

Ο οικονομικόσ φορζασ κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ πενταετίασ, να ζχει

εγκαταςτιςει υβριδικό χλοοτάπθτα (παρόμοιασ τεχνολογίασ με τθ μελζτθ)
τουλάχιςτον ςε ζνα (1) γιπεδο κανονικϊν διαςτάςεων (45-90m Ψ 90-120m) ςτο
οποίο να διεξάγονται τουλάχιςτον αγϊνεσ επαγγελματικϊν πρωτακλθμάτων ι/και
διεκνϊν διοργανϊςεων (π.χ. αγϊνεσ UΕFA) και να αποδεικνφεται από αντίςτοιχθ
βεβαίωςθ.
16.

Σο προςφερόμενο είδοσ, με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ ακριβϊσ

περιγράφονται ςτθν τεχνικι μελζτθ, κα πρζπει να ζχει εγκαταςτακεί επιτυχϊσ, πριν
από ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον από τθν θμζρα κατάκεςθσ των προςφορϊν, ςε
γιπεδο που διεξάγονται ποδοςφαιρικοί αγϊνεσ επαγγελματικϊν πρωτακλθμάτων
ι/και διεκνϊν διοργανϊςεων (π.χ. αγϊνεσ UΕFA) και να αποδεικνφεται από
αντίςτοιχθ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ από τον ιδιοκτιτθ του ζργου από το οποίο
προκφπτει θ τοποκζτθςθ του ςυγκεκριμζνου είδουσ υβριδικοφ χλοοτάπθτα .
17.

Σο τεχνικό φυλλάδιο του οίκου παραγωγισ του ψυχρόφιλου μείγματοσ

Lolium perenne, που να αποδεικνφει ότι ζχει αναγεννθτικζσ ικανότθτεσ (ζρπουςασ
ανάπτυξθσ μζςω ριηωμάτων). Πρζπει επίςθσ να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό
τθσ παραγωγοφ εταιρείασ που να αποδεικνφει ότι θ φυτρωτικι ικανότθτα του
ςπόρου να είναι κατ’ ελάχιςτον 90% και θ κακαρότθτα κατ’ ελάχιςτον 99%.
18.

Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να παραδϊςουν ςτο

Πρωτόκολλο του Διμου τα δείγματα, ζωσ τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν
υποβολι τθσ προςφοράσ, ςτισ κάτωκι μορφζσ:
α) με τθν μορφι ςυνκετικοφ τάπθτα (χωρίσ υλικά πλιρωςθσ), τεμάχιο διαςτάςεων
0,20 m x 0,20m και
β) με τθν μορφι ζτοιμου υβριδικοφ χλοοτάπθτα, με πυκνότθτα του φυςικοφ
χλοοτάπθτα τουλάχιςτον 90%, (τεμάχιο διαςτάςεων 0,20m x 0,20m).
19.

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν

ςυμμετοχισ να κατακζςουν, βεβαίωςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι με θμερομθνία
το αργότερο πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
του διαγωνιςμοφ, ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι επιςκζφκθκαν τον χϊρο του
γθπζδου και ζλαβαν γνϊςθ των ςυνκθκϊν που επικρατοφν.
Όλα τα ξενόγλωςςα πιςτοποιθτικά που δεν ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Αγγλικι
γλϊςςα, κα πρζπει να είναι μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
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ΑΡΘΡΟ 2ο - Νομοθεςία


Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 περί « Κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και

Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει.


Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΧΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».


Σισ διατάξεισ του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ

και άλλεσ διατάξεισ».


Σισ διατάξεισ του N. 3861/ΧΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ

με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν
και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ
διατάξεισ».


Σθν αρικ. 3/2013 εγκφκλιο του ΤΠΕ



Σισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και

εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ»


Σισ διατάξεισ του Ν. 4111/2013 (ΧΕΚ 240/12-12-2012) για τθν ανάδειξθ

χορθγθτϊν- προμθκευτϊν.


Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΧΕΚ Α/14708/08.2016) «Δθμόςιεσ

υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ΑΡΘΡΟ 3ο – υμβατικά ςτοιχεία
Σα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά
είναι:
α) Θ Σεχνικι ζκκεςθ.
β) Ο Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ
γ) Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.
δ) Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων
ε) Θ Οικονομικι Προςφορά
ςτ) Προχπολογιςμόσ προςφοράσ
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ΑΡΘΡΟ 4Ο – Προςφορζσ
Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό είτε υποβάλλοντασ
προςφορά για το ςφνολο των ομάδων ι για όςεσ ομάδεσ τουσ ενδιαφζρει. ε κάκε
περίπτωςθ θ προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει το ςφνολο των ειδϊν ανά
ομάδα.
ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγυήςεισ
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ1, ποςοςτοφ 2% για το ςφνολο τθσ προμικειασ.
Απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κα
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ
χωρίσ τον Χ.Π.Α για κάκε ομάδα προμθκειϊν, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ.
Οι εγγυιςεισ ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο
που περιβάλλονται πρζπει το περιεχόμενο τουσ να ζχει διαμορφωκεί µε τον
τρόπο που ορίηει το άρκρο 72 του νζου Ν.4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο τθσ
προμικειασ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι από τθν
αρμόδια επιτροπι.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Κατακφρωςη- φναψη ςφμβαςησ
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με
αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε
πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί
αποδείξει, ςφμφωνα με το άρκρο 105 του Ν. 4412/16.

1
ε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το
φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΧΠΑ, του/των
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Πρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016).

17

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ
ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.
Σα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ
Προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό υνζδριο, ςφμφωνα
με τα άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και
γ) κοινοποίθςι τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο
τελευταίοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα και εν ιςχφ τα δικαιολογθτικά του άρκρου
80 (4412/2016) ,

ζπειτα

από

ςχετικι

των δικ/των αποδεικνφεται εφόςον αναγράφεται ςτο

πρόςκλθςθ (Θ
ςϊμα

ιςχφσ
τουσ, θ

θμερομθνία λιξθσ τουσ και είναι ςε ιςχφ, ι διαφορετικά να ζχουν εκδοκεί εντόσ
ενόσ μινα από τθν θμζρα τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ). Μετά τθν επζλευςθ των
εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ
είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν
προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν
ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι
του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν
περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106 του Ν. 4412/16. Να ςθμειωκεί ότι
απαιτείται θ κατάρτιςθ αυτοτελϊν ςχεδίων ςυμβάςεων με ζκαςτο νομικό πρόςωπο
ςτο οποίο αφορά θ προμικεια, ςυμπεριλαμβανομζνου του Διμου, θ υπογραφι
των οποίων ανικει ςτθν αρμοδιότθτα του οργάνου εκπροςϊπθςθσ εκάςτου
ςυμβαλλόμενου προςϊπου
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ΑΡΘΡΟ 7ο Παραλαβή υλικϊν
Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνεται τμθματικά με βάςθ τισ ανάγκεσ των
φορζων, παρουςία τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ (άρκρο 221 του Ν. 4412/16) ςφμφωνα
με όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/2016.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ θ Επιτροπι Παραλαβισ
μπορεί:
 Να παραλάβει το υλικό
 Να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ
 Να απορρίψει το υλικό
ΑΡΘΡΟ 8ο - Καθυςτερήςεισ – ποινικζσ ρήτρεσ – ζκπτωςη του αναδόχου
φμφωνα με το άρκρο 203 του Ν.4412/2016 ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016, β) ςε
περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι
αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ωσ άνω Νόμου.
Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κηρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ
ι τθν ςφμβαςθ όταν:
α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι
ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
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α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
κατά περίπτωςθ.
β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ
ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του
ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο
υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από
τον προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ
εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το
ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το
ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο
πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 74. Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται (ςφμφωνα με το
άρκρο 204 του Ν. 4412/16) μζςα ςε είκοςι (20) μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρω βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Αν το
υλικό φορτωκεί, παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο
209, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που
παραδόκθκε εκπρόκεςμα (άρκρο 207 του Ν. 4412/16).
ΑΡΘΡΟ 9ο – Φόροι – τζλη – κρατήςεισ- Πληρωμζσ
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ βάςει των κείμενων
διατάξεων. Θ πλθρωμι κα γίνεται με ζνταλμα που κα εκδίδεται μετά τθν παραλαβι
των ειδϊν και εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα
ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα των ειδϊν
Ζευγολατιό, 10 / 12 /2020,
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
Η υπάλληλοσ του Σμήματοσ
Περ/ντοσ & Πολ.Προςταςίασ

Ζευγολατιό, 10 / 12 /2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊςτάμενοσ τησ
Δ/νςησ Περιβάλλοντοσ

Αθαναςοφλια Γεωργία
ΣE Tεχν. Γεωπονίασ

Δρ.Βαμβάτςικοσ Παναγιϊτησ (MSc., PhD)
TE13 Tεχν. Γεωπονίασ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ
Σαχ. Δ/νςη

: Δ/νςη : π. Κοκκϊνη

Ζευγολατιό Κορινθίασ
Σαχ. Κωδ.
Σηλ
Fax

: 20001
: 2741 3 60512
: 2741 0 53101

Οικονομικι προςφορά για τον διαγωνιςμό :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΤ
ΤΒΡΙΔΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΕΛΟΤ»
(Αριθμ. ΜΕΛΕΣΗ: 14/2020 με ημερομηνία 10-12-2020)
Τποβάλλουμε τθν οικονομικι προςφορά μασ για τον διαγωνιςμό προμικειασ ςχετικά με
«Προμήθεια και τοποθζτηςη προκαλλιεργημμζνου υβριδικοφ χλοοτάπητα ςτο Αθλητικό Κζντρο
Βζλου», που ζχει προκθρφξει ο Διμοσ ςασ.
Θ προςφορζσ υποβάλλεται για ζνα (1) τμιμα (ςφνολο τθσ προμικειασ).
Θ προςφορά μασ ιςχφει και δεςμεφει τθν εταιρεία μασ μζχρι τθν ………/……/202…
Θ οικονομικι προςφορά μασ εμφανίηεται ςτον παρακάτω πίνακα ανά Α/Α:

A/A
1

2

ΕΛΔΟ
Προμικεια και τοποκζτθςθ
προκαλλιεργθμζνου υβριδικοφ
χλοοτάπθτα με τθν υποδομι
του
Προμικεια και τοποκζτθςθ
υλικϊν άρδευςθσ (ςφμφωνα με
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
παροφςασ μελζτθσ – ςελ.11)

ΣΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΟ
(€)
(ανά m2)

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΤΝΟΛΟ
(€)

ΧΠΑ ΜΕΡΛΚΟ
24% ΤΝΟΛΟ
(€)
(€)

7.000

…….

…….

…….

1

…….

…….

…….

…….

…….

…….

(τεμ.)

ΤΝΟΛΟ

Γενικό ςφνολο με ΧΠΑ ολογράφωσ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Θ υποβαλλόμενθ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει
τον
οικονομικό
φορζα
για
διάςτθμα ………………………….. μθνϊν/θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.

Ο ΠΡΟΧΕΡΩΝ
Θμερομθνία και υπογραφι)
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