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ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε..Τ.
Το αντικείμενο τθσ προμικειασ, θ οποία περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ των Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, περιλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ:
 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςαράντα (40) Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου (Τ.Σ.Ε.) για
τθν παρακολοφκθςθ, τον τθλεζλεγχο και τον τθλεχειριςμό λειτουργικά κρίςιμων παραμζτρων
(παροχι, πίεςθ, ςτάκμθ, ποιοτικά χαρακτθριςτικά) ςε γεωτριςεισ, δεξαμενζσ, υδρομαςτεφςεισ,
αντλιοςτάςια και φρεάτια των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων του Διμου Άρτασ.

 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου (Κ.Σ.Ε.)ςτον οποίο κα
πραγματοποιείται θ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία του ςυνόλου των δεδομζνων από τουσ Τοπικοφσ
Στακμοφσ Ελζγχου ϊςτε να επιτυγχάνεται αποτελεςματικά ο τθλεζλεγχοσ και τθλεχειριςμόσ του
δικτφου φδρευςθσ.
 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία Φορθτοφ Στακμοφ Ελζγχου (ΦΣΕ), τφπου laptopγια
τθ ςυνολικι εποπτεία του δικτφου.
 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςυςτιματοσ αςφρματθσ επικοινωνίασ GPRS (3G/4G)
μεταξφ των ΤΣΕ και ΚΣΕ ι ΦΣΕ, το οποίο κα διαςφαλίηει απρόςκοπτα και με αςφάλεια τον τθλεζλεγχο
και τθλεχειριςμό του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων.
 Εγκατάςταςθ και διαςφνδεςθ των οργάνων ποιοτικοφ ελζγχου του νεροφ ςε κάκε ενδεδειγμζνθ
κεφαλι δικτφου (κυρίωσ Δεξαμενζσ&Γεωτριςεισ) και ζνταξι τουσ ςτο τθλεμετρικό ςφςτθμα
παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ.
 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όςων οργάνων αναφζρονται ςτθ μελζτθ (παροχισ, πίεςθσ, ςτάκμθσ,
κλπ).
 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όλου του λογιςμικοφ που απαιτείται για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ.
 Κατάρτιςθ και εφαρμογι ενόσ καταλλιλου υδραυλικοφ ςτρατθγικοφ και λεπτομεροφσ μοντζλου
προςομοίωςθσ και τον επαναςχεδιαςμό νζων ηωνϊν τροφοδοςίασ και ελζγχου διαρροϊν με ςτόχο
τθν βελτίωςθ τθσ τροφοδοςίασ των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων του Διμου Άρτασ μζςω
ορκολογικότερου ςυςτιματοσ φδρευςθσ.
 Εργοςταςιακζσ δοκιμζσ αποδοχισ και δοκιμζσ αποδοχισ επί τόπου του ζργου (επιτόπια τεςτ).
 Δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και απρόςκοπτθ και χωρίσ προβλιματα
λειτουργία του για διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν, από τθν θμερομθνία κζςεωσ του ςε λειτουργία και επί
εικοςιτετραϊρου βάςεωσ, με ταυτόχρονθ τιρθςθ των προγραμμάτων ελζγχου, μετριςεων και
ςυντθριςεων, τα οποία κα παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία και
 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ κατά το διάςτθμα τθσ τρίμθνθσ δοκιμαςτικισ
λειτουργίασ, ςτθν λειτουργία, ςυντιρθςθ, ςτισ επιςκευζσ, ςτθν τιρθςθ προγραμμάτων μετριςεων
κλπ τθσ προμικειασ, κακϊσ εφοδιαςμόσ τθσ Υπθρεςίασ με τα αντίςτοιχα πλιρθ προγράμματα, βιβλία,

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

σελ. 3

«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ»

εγχειρίδια, καταλόγουσ ανταλλακτικϊν και οδθγίεσ για τθ ςωςτι, εφρυκμθ και μακρόχρονθ
λειτουργία του ςυςτιματοσ.
Η προμικεια κα περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι τουσ ελζγχουσ λειτουργικότθτασ ςτο
εργοςτάςιο, ελζγχουσ από τρίτουσ, τθν παράδοςθ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ προμικειασ, τθν
εκφόρτωςθ και αποκικευςθ ςτο χϊρο αυτό, τισ μετακινιςεισ και ανυψϊςεισ, τθν καταςκευι, τον
ζλεγχο, τθν προμικεια και τθ κζςθ ςε λειτουργία όλου του εξοπλιςμοφ, που ζχει περιγραφεί ςτο κείμενο
και ςτα ςχζδια και ςτισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ διαςφνδεςθσ με τθν υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ, όπωσ
προδιαγράφονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΤΝΕΝΝΟΗΗ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Πλεσ οι μεταξφ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ (Τ.Υ.) τθσ ΔΕΥΑΑ και του προμθκευτι ςυνεννοιςεισ, είτε
αφοροφν ςτθν παροχι ι αίτθςθ οδθγιϊν ι προβολι διαφωνιϊν είτε κάκε άλλθ ενζργεια ι διλωςθ
γίνονται οπωςδιποτε με ζγγραφο. Οι κάκε είδουσ προφορικζσ ςυνεννοιςεισ δεν λαμβάνονται υπ’ όψθ
και δεν δικαιοφνται κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ να τισ επικαλεςκεί με οποιονδιποτε τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ
Πλεσ οι εταιρείεσ ι νομικά πρόςωπα, που ςυμμετζχουν ςτο Διαγωνιςμό, είναι υποχρεωμζνοι να ζχουν
διαβάςει και κατανοιςει τα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. Με εξαίρεςθ τισ οδθγίεσ που κα δοκοφν γραπτά από
τθν Υπθρεςία, ουδείσ ζχει τθν αρμοδιότθτα να εξθγιςει ςε πρόςωπα ι εταιρείεσ , που κα υποβάλλουν
προςφορζσ τι πρζπει ι δεν πρζπει να γίνει προκειμζνου να γίνει αποδεκτι θ προςφορά ι οτιδιποτε
άλλο κζμα το οποίο δεςμεφει τθν Υπθρεςία ι κα επθρεάςει τθν κρίςθ του Αρμόδιου Μθχανικοφ τθσ ωσ
προσ τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του ςε ςχζςθ με τθν ςφμβαςθ.
Ο κάκε προμθκευτισ μπορεί μετά από ςχετικι αίτθςθ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ να
επιςκεφκεί τουσ χϊρουσ που αναφζρονται ςτθ μελζτθ παρουςία υπαλλιλων τθσ Υπθρεςίασ ϊςτε να
βεβαιωκεί για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και τισ τοπικζσ ςυνκικεσ πριν υποβάλλει τθν προςφορά του
και να προτείνει ςτθν τεχνικι του προςφορά τθ βζλτιςτθ τεχνικά λφςθ.
ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΤΜΒΑΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η Σφμβαςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με βάςθ τθν απόφαςθ για ζγκριςθ των
πρακτικϊν του διαγωνιςμοφ και για ςυνολικό χρθματικό ποςό αυτό που κα προκφψει από το
διαγωνιςμό. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρουςιαςτεί ςε δζκα πζντε (15) θμζρεσ από τθν
θμζρα που κα ειδοποιθκεί εγγράφωσ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ς’ αυτόν, για να υπογράψει
τθ ςχετικι ςφμβαςθ προςκομίηοντασ απαραίτθτα:
 τισ αποδείξεισ από τθν εξόφλθςθ των εξόδων δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και
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 εγγυθτικι επιςτολι που κα ιςχφει για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ προμικειασ που κα
επιςτρζφεται τμθματικά με τθν ολοκλιρωςθ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ-εγκατάςταςθσ που κα
βεβαιϊνεται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ και το υπόλοιπο αυτισ μετά τθν οριςτικι
παραλαβι του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ θ οποία ορίηεται μετά και το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ
λειτουργίασ.
Στθν περίπτωςθ που μζςα ςε δζκα πζντε (15) θμζρεσ ο προμθκευτισ δε φζρει τθν εγγυθτικι επιςτολι ι
δεν εξοφλιςει τα ζξοδα τθσ δθμοςίευςθσ ι δεν υπογράψει το ςυμφωνθτικό, κα κθρυχκεί ζκπτωτοσ
οπότε:
 ο ίδιοσ χάνει τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό και το χρθματικό πόςο τθσ ωφελείται θ
Υπθρεςία και
 είναι υποχρεωμζνοσ να αποηθμιϊςει τθν Υπθρεςία για κάκε ηθμιά που κα υποςτεί από τθ ματαίωςθ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και κυρίωσ από τθν ενδεχόμενθ διαφορά τιμισ από τθν κατακφρωςθ
του διαγωνιςμοφ και αυτισ που κα ςυμφωνιςει θ Υπθρεςία για τθν προμικεια αυτοφ του είδουσ
από άλλο προμθκευτι.
ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Πςοι ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτο Διαγωνιςμό είναι υποχρεωμζνοι πριν τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ τουσ να παραλάβουν και να μελετιςουν τα Συμβατικά Τεφχθ τθσ δθμοπράτθςθσ, κακϊσ
επίςθσ και να λάβουν γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, παρουςία των αρμοδίων
υπαλλιλων τθσ ΔΕΥΑΑ.
Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν ζγκαιρα από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν υποβολι των προςφορϊν.
Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να προβοφν με δικι τουσ ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ ςε οποιεςδιποτε
ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ, που κατά τθν κρίςθ τουσ είναι χριςιμεσ για να επαλθκεφςουν, να
επεκτείνουν ι να κακορίςουν επακριβϊσ τα ςτοιχεία που τουσ ζχουν διατεκεί.
Ο προμθκευτισ είναι ο αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ τόςο για τθ ςφνταξθ και εφαρμογι των μελετϊν όςο
και για τθν ποιότθτα και αντοχι των υλικϊν τθσ προμικειασ και οποιοςδιποτε ζλεγχοσ αςκθκεί από τθν
Υπθρεςία δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ του.
Ο προμθκευτισ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν εκλογι και χρθςιμοποίθςθ των απαραίτθτων
υλικϊν και γενικά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Συγγραφισ, τισ
ςχετικζσ προδιαγραφζσ, τθ μελζτθ εφαρμογισ και τα λοιπά εγκεκριμζνα ςυμβατικά τεφχθ και ςχζδια.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προμθκεφςει με δικι του δαπάνθ όλα τα υλικά, εργαλεία και
μθχανιματα που είναι αναγκαία για τθν διενζργεια τθσ προμικειασ κακϊσ και για τθν μεταφορά τουσ
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από τισ πθγζσ λιψθσ τουσ. Ο προμθκευτισ οφείλει επίςθσ να επιςκευάηει, ςυντθρεί και αςφαλίςει με
δικζσ του δαπάνεσ τα μθχανιματα και εργαλεία ζναντι παντόσ κινδφνου.
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ διάφορεσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τα γενικά και
λεπτομερειακά ςχζδια τθσ μελζτθσ εφαρμογισ που κα ςυντάξει ο ίδιοσ και με τυχόν ςυμπλθρωματικά
κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ. Η αμοιβι για τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ περιλαμβάνεται ςτισ
τιμζσ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι και δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα. Ο προμθκευτισ πρζπει να ζχει
υπόψθ του, ότι για τυχόν τροποποιιςεισ, μετά τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ, που κα γίνουν τελικά
δεκτζσ από τθν Υπθρεςία, δεν δικαιοφται καμία ιδιαίτερθ αμοιβι, ζςτω και αν από τισ τροποποιιςεισ
αυτζσ προκφπτει οικονομικό όφελοσ για τθν ΥΡΗΕΣΙΑ.
Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο τεφχοσ των
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, μαηί με εκείνεσ που κα προτείνει ο προμθκευτισ ςτθν μελζτθ εφαρμογισ και
κα εγκρικοφν από τθν ΥΡΗΕΣΙΑ, λαμβανομζνου υπόψθ ότι οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ περιγράφουν τθν
ελάχιςτθ αποδεκτι ποιότθτα.
Καμιά πρόςκετθ αποηθμίωςθ δεν δικαιοφται ο προμθκευτισ από τισ δυςκολίεσ που κα αντιμετωπίςει
κατά το ςτάδιο τθσ εγκατάςταςθσ, ι από τυχόν εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν για τθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςτα Τεφχθ Δθμοπραςίασ.
Κάκε ηθμιά που ενδεχόμενα προκαλείται ςτο ςφςτθμα, ςτα μθχανιματα, ι ςτισ εγκαταςτάςεισ
(εργοτάξια, υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ, αντλίεσ, όργανα μετριςεων κλπ) από κακό χειριςμό του εξοπλιςμοφ
των Τοπικϊν Στακμϊν ι από άγνοια των τοπικϊν ςυνκθκϊν λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ
εγκατάςταςθσ ι των δοκιμϊν ι τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ από τον προμθκευτι, εκτόσ ανωτζρασ
βίασ, βαρφνει τον προμθκευτι ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ και να τθν αποκαταςτιςει.
Ο προμθκευτισ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε μορφισ ατυχιματα ι ηθμιζσ που προκαλοφνται,
από αμζλεια ι υπαιτιότθτα του ιδίου ι του προςτεκζντοσ από αυτόν προςωπικοφ, ςτο προςωπικό του,
ςτον κφριο τθσ προμικειασ, ςε τρίτουσ ι και ςε περιοφςιεσ τρίτων.
Ο προμθκευτισ κατά τθν διενζργεια τθσ προμικειασ οφείλει να λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα
αςφαλείασ και υγείασ των εργαηομζνων, που προβλζπονται και επιβάλλονται από τθν κείμενθ εκνικι και
κοινοτικι νομοκεςία, όπωσ αυτι ιςχφει κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και κάκε
άλλο μζτρο που αναφζρεται ςτουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων.
Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβων, για τθν εκτζλεςθ ειδικισ φφςθσ εργαςιϊν, ο προμθκευτισ
παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τισ υπόψθ εργαςίεσ, ζςτω και αν οι υπεργολάβοι
αυτοί ζχουν τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ.
Ο προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ όλων των απαραίτθτων αδειϊν και βαρφνεται με τισ
ςχετικζσ δαπάνεσ. Επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ δαπάνεσ. Επίςθσ είναι
υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ των φορζων ζκδοςθσ των αδειϊν χωρίσ
ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ.
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Ο προμθκευτισ ζχει το δικαίωμα αλλά και τθν υποχρζωςθ να απαγορεφει τθν προςπζλαςθ ςτουσ
χϊρουσ εργαςίασ οποιουδιποτε προςϊπου που δεν είναι ςχετικό με τθν προμικεια, με εξαίρεςθ των
εξουςιοδοτθμζνων από τθν Υπθρεςία ατόμων.
ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ – ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό αντικακίςταται με άλλθ για τθν καλι εκτζλεςθ των
όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον προςωρινό μειοδότθ, μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ.
Η εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων τθσ ςφμβαςθσ, κα υποβλθκεί μετά τθν οριςτικι
παραλαβι του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ.
ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
Το ςφςτθμα πρζπει να παραδοκεί όπωσ αναφζρεται ςτθν Διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ
προκεςμίασ παράδοςθσ των εργαςιϊν, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με
ποινικι ριτρα κακυςτζρθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ
Εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ
πρζπει να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία:


χρονοδιάγραμμα εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ



υπόμνθμα ενεργειϊν που ζχουν ςχζςθ με τισ ανάγκεσ για τθν προετοιμαςία και διαμόρφωςθ
χϊρων από τθν Υπθρεςία κακϊσ και κάκε ενζργειασ που κα ικελε να κάνει θ υπθρεςία προσ
διάφορεσ κατευκφνςεισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ ομαλισ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του
ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό του και



μελζτθ εφαρμογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ

Η εγκατάςταςθ κάκε τοπικοφ ςτακμοφ κα γίνει από τον προμθκευτι, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για
τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςε κανονικι λειτουργία.
Η Υπθρεςία κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ τα ανωτζρω και εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ κα
πρζπει τα εγκρίνει ι να ενθμερϊςει τον ανάδοχο για τθν τροποποίθςι τουσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο
ανάδοχοσ κα πρζπει να επανα-υποβάλει το ζγγραφο που του ηθτικθκε να τροποποιιςει εντόσ δζκα (10)
θμερϊν.
ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΣΗΜΑΣΟ - ΠΛΗΡΩΜΕ
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται κατά ςτάδια με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ. Αντίςτοιχα
μετά από αίτθςθ του αναδόχου και ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου μποροφν να αποδεςμεφονται τα
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αντίςτοιχα ποςά τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Τα ςτάδια παραλαβισ-πλθρωμισ είναι ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.
ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Ο ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι του προςφορά κα ςυντάξει και κα υποβάλλει πλιρεσ και λεπτομερζσ
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ, όπωσ αναφζρεται ςτισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ. Η εκπαίδευςθ κα αφορά ςτον ςυγκεκριμζνο τφπο ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων τα οποία
κα εγκαταςτακοφν. Επίςθσ υποχρεοφται να παρζχει, όποτε κλθκεί, εκπαιδευτικι υποςτιριξθ κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ.
Η εκπαίδευςθ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθν όλθ φιλοςοφία λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ του
ςυςτιματοσ, ωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα και κα διεξαχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ
Ο προμθκευτισ κα προμθκεφςει τθν Υπθρεςία με εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. Τα εγχειρίδια
κα παραδοκοφν ςε δφο (2) πλιρεισ ςειρζσ ςτα Αγγλικά ι ςτα Ελλθνικά (αν αυτό είναι εφικτό) και κα
είναι κατ’ ελάχιςτον αυτά που αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
Η Υπθρεςία μπορεί να χρθςιμοποιιςει ελεφκερα όλουσ τουσ πθγαίουσ (source) κϊδικεσ και όλο το
λογιςμικό που κα δοκεί, για χριςθ τθσ και όχι για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Η ιδιοκτθςία του λογιςμικοφ των
εφαρμογϊν κα είναι και τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ θ οποία μπορεί να το χρθςιμοποιιςει ελεφκερα.
ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΕΓΓΤΗΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ -ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ.
Μετά τθ λιξθ τθσ χρονικισ περιόδου εγγυιςεωσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν
προςφορά του πρόταςθ και ςχζδια ςφμβαςθσ

για τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ, θ οποία κα

περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και άρςθσ βλαβϊν κακϊσ και οποιαδιποτε
ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτθκοφν, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν διακιρυξθ.
ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κάκε ςτάδιο παραλαμβάνεται με τθν υπογραφι του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου. Η τελικι οριςτικι
παραλαβι που αφορά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ πραγματοποιείται μετά τθ λιξθ του χρόνου
δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται. Με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ
τθσ τελικισ οριςτικισ παραλαβισ κατατίκεται θ προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και
επιςτρζφεται και το υπόλοιπο των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ ςτον προμθκευτι.
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ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΣΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει ςτθν Υπθρεςία τον τόπο διαμονισ του επί τόπου μθχανικοφ και τα
πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ του.
ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΔΟΚΙΜΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
Ο Ρρομθκευτισ κα προνοιςει για δοκιμι του ςυςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται. Πλεσ οι διαδικαςίεσ
δοκιμϊν κα ςυμφωνθκοφν ςε ςυνεργαςία με τον Υπεφκυνο Μθχανικό τθσ Υπθρεςίασ, ϊςτε να πλθροφν
τισ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ. Οι δοκιμζσ κα είναι ςυμβατζσ με τουσ κϊδικεσ BS 5887 (δοκιμζσ
ςυςτθμάτων υπολογιςτϊν) και BS 6238 (απόδοςθ και ζλεγχοσ ςυςτθμάτων υπολογιςτϊν), ι
οποιαδιποτε άλλα αναγνωριςμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα.
ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να διακζτει για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ επαρκι (τόςο
ςε πλικοσ όςο και ςε προςόντα) ομάδα ζργου αποδεκτι από τθ ΔΕΥΑ.
Εντόσ τριάντα θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να
κατακζςει τα ςτοιχεία τθσ ομάδασ ζργου. Ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ δφναται να αντικαταςτιςει
κάποιο/α μζλθ από το ωσ άνω προςωπικό μόνο κατόπιν ςχετικισ ζγκριςθσ από τον ανακζτοντα φορζα.
Το ςφνολο των εγκαταςτάςεων κα υλοποιθκεί από το ωσ άνω εγκεκριμζνο προςωπικό του ανάδοχου
οικονομικοφ φορζα. Ανάλογα με τθ φφςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν, θ εκτζλεςθ τουσ κα πρζπει να
λαμβάνει χϊρα από κάποιον από το εγκεκριμζνο ωσ άνω προςωπικό. Σε περίπτωςθ που για τθν
εκτζλεςθ κάποιασ εργαςίασ απαιτθκεί θ ςυνδρομι επιπλζον ατόμων, όλεσ οι εργαςίεσ που κα
εκτελεςτοφν από τα επιπλζον αυτά άτομα κα υλοποιοφνται μόνο εφόςον επιβλζπονται και είναι υπό τθν
εποπτεία του αντίςτοιχου εγκεκριμζνου προςωπικοφ.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει:
Ρίνακασ των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου, που πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ
παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ VI.
Επιπλζον κα πρζπει να υποβλθκοφν:
 Βιογραφικά ςθμειϊματα των ςτελεχϊν του ωσ άνω πίνακα, ςτα οποία κα περιγράφονται αναλυτικά
τα ακαδθμαϊκά προςόντα κακϊσ και θ ςχετιηόμενθ για τθ κζςθ ςτο οργανόγραμμα εμπειρία και
 Αποδεικτικά ςτοιχεία εμπειρίασ, τθσ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ εμπειρίασ ι ςχετικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ,
από τθσ οποίεσ κα προκφπτει ςαφϊσ θ κάλυψθ του ρόλου/γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Εάν, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, θ Υπθρεςία διαπιςτϊςει ότι τα ςυνεργεία τεχνικϊν του Αναδόχου
δεν ζχουν τθν απαιτοφμενθ ικανότθτα και πείρα για τισ εργαςίεσ που εκτελοφν, ζχει δικαίωμα να
διατάξει τθν αντικατάςταςθ κάκε ακατάλλθλου μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου ι εργατοτεχνικοφ
προςωπικοφ του Αναδόχου.

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

σελ. 9

«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ»

ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΠΡΟΣΤΠΑ
Ρρότυπα νοοφνται όςα γενικά δθμοςιεφονται από τον Βρετανικό Οργανιςμό Ρροτφπων (BSI) ι τθν
διεκνι Ηλεκτροτεχνικι Επιτροπι (IEC) ι το Ινςτιτοφτο Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν (ΙΕΕ) ι τθν Διεκνι
Τθλεγραφικι και Τθλεφωνικι Συμβουλευτικι Επιτροπι (CCITT) ι τθν Διεκνι αδιοθλεκτρικι
Συμβουλευτικι Επιτροπι (CCIR) ι τον Διεκνι Οργανιςμό Ρροτφπων (ISO), όπωσ αναφζρονται και ςτθν
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Αν ο Ρρομθκευτισ κζλει να προμθκεφςει, πρόςκετα των ςυμβατικϊν,
υλικά ι να εκτελζςει εργαςίεσ ακολουκϊντασ κάποιοσ άλλουσ κανονιςμοφσ πρζπει να ηθτείται ι ζγκριςθ
τθσ Υπθρεςίασ.
ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΧΕΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να υπακοφει ςε όλουσ τουσ νόμουσ και να ειδοποιεί όλουσ τουσ ιδιοκτιτεσ
θλεκτρικϊν καλωδίων ι οποιονδιποτε άλλων καλωδίων και ςωλινων που μπορεί να επθρεαςτοφν από
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Στθν προςφορά πρζπει να ζχει ςυμπεριλάβει και προβλεφκεί το κόςτοσ του
ελζγχου και τεςτ τθσ εγκατάςταςθσ ι των ειδικϊν μζτρων που πρζπει να παρκοφν όπωσ κα ηθτθκοφν
από τθν Υπθρεςία.
ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΕΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ
Ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να υπολογίςει ςτθν προςφορά του το κόςτοσ για τθν παροχι όλων των
αναγκαίων πλθροφοριϊν ςχεδίαςθσ ϊςτε θ Υπθρεςία να μπορεί να πάρει όλεσ τισ αναγκαίεσ εγκρίςεισ
για τισ εργαςίεσ και το υλικό που κα εγκαταςτακεί ςε ςχζςθ με τθ εκτελοφμενθ προμικεια/
εγκατάςταςθ.
ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Επειδι οι διάφορεσ εγκαταςτάςεισ τθσ Υπθρεςίασ είναι ςε ςυνεχι λειτουργία, ο προμθκευτισ κα πρζπει
να προγραμματίςει τισ επεμβάςεισ του ςτισ λειτουργοφςεσ εγκαταςτάςεισ ϊςτε να περιοριςτοφν οι
διακοπζσ λειτουργίασ. Για τον λόγο αυτό οι τυχόν εργαςίεσ που κα επιφζρουν διακοπι λειτουργουςϊν
εγκαταςτάςεων κα γίνονται μζςα ςτο ωράριο λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ με κατά μζγιςτο χρόνο
διακοπισ ζξι ωρϊν και μετά από προειδοποίθςθ τθσ Υπθρεςίασ μια εβδομάδα τουλάχιςτον πριν τθν
επζμβαςθ. Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ οι διακοπζσ λειτουργίασ δφναται να πραγματοποιθκοφν και ϊρεσ
εκτόσ ωραρίου. Σε κάκε περίπτωςθ το πρόγραμμα διακοπϊν κα ςυναποφαςίηεται μεταξφ αναδόχου και
Υπθρεςίασ και θ υπθρεςία κα φζρει τθν ευκφνθ για τθ διακοπι, τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων
αδειϊν και τθν ενθμζρωςθ των εμπλεκομζνων.

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

σελ. 10

«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ, ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ YΔΡΕΤΗ ΣΩΝ Δ.Δ. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ AΡΣΑ»

ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑ ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΧΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΗ
Μζχρι να τεκεί ολόκλθρο το ζργο ςε πλιρθ λειτουργία κεματοφφλακασ των υλικϊν που ζχει
προςκομιςκεί ορίηεται ο προμθκευτισ. Τα υλικά αυτά μποροφν να αποκθκευτοφν ςε αποκικεσ ι χϊρουσ
τθσ Υπθρεςίασ μετά από αίτθμα του προμθκευτι, τθν ευκφνθ όμωσ κα εξακολουκιςει να ζχει ο
προμθκευτισ. Πλα τα υλικά και εγκαταςτάςεισ των εργαςιϊν κα πρζπει να αςφαλιςτοφν από τον
προμθκευτι κατά παντόσ κινδφνου (κλοπι, πυρκαγιά κ.λ.π.) ςε αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία
και μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παράδοςθσ του ςυςτιματοσ. Το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα
προςκομιςκεί ςτθν Υπθρεςία και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν προϊκθςθ των αντίςτοιχων πλθρωμϊν.

Αρτα, 14/11/2019

Ο Σςντάξαρ

Θεωπήθηκε
Ο Πποϊστάμενορ Τ.Υ Δ.Ε.Υ.Α.Α

Νικόλαορ Τπιανταυςλλάκηρ
Πολιτικόρ Μησανικόρ

Φπήστορ Καλπούζορ
Πολιτικόρ Μησανικόρ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

σελ. 11

