ΓΕΝΙΚΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
Οι ενδιαφερόμενοι πριν συμπληρώσουν την προσφορά τους μπορούν να επισκεφθούν τους
χώρους που θα εκτελεσθεί η προμήθεια και να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία,
προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους. Ιδιαίτερα θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για
την εξασφάλιση της έγκαιρης προσκόμισης των υλικών επιτόπου με τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις των παραγωγών.
Παρακάτω αναγράφονται όροι που πρέπει να αποδεχθούν με υπεύθυνη δήλωση συν των
λοιπών της τεχνικής περιγραφής, κατά την υποβολή της προσφοράς τους οι υποψήφιοι
προμηθευτές:
Η πιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων ή οποιουδήποτε τμήματος
τους που είναι βιομηχανικό προϊόν, γίνεται με την υποβολή στην Υπηρεσία των αντίστοιχων
πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής. Θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά τα Διεθνή πρότυπα (ISO
9001) από το το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) ή ισοδύναμο φορέα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αναγνωρίζει το ΕΣΥΔ. Η εκάστοτε τιμή προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει την
προϋπολογισθείσα τιμή, επί ποινή αποκλεισμού.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να λάβουν γνώση των συνθηκών του έργου και να
αποδεχθούν αυτά πλήρως κατά την υποβολή της προσφοράς τους.
Οπουδήποτε και εφόσον επηρεάζονται υπάρχοντα οικοδομικά ή η/μ στοιχεία κατά την
τοποθέτηση των ειδών, αυτά θα επαναφέρονται με δαπάνη του αναδόχου στην αρχική τους
μορφή. Οι χώροι θα παραδοθούν έτοιμοι για χρήση. Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια της
προμήθειας, υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών εντός του αυτού χώρου
άλλου έργου ή προμήθειας και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή τους.
Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα από επίσημα αναγνωρισμένους φορείς (με σήμανση
CE κ.λπ.). Τα πιστοποιητικά, τα δείγματα των υλικών θα υποβάλλονται προς την Υπηρεσία από
τον ανάδοχο έγκαιρα, έτσι ώστε να εγκρίνονται πριν την τοποθέτησή τους. Κανένα υλικό δεν θα
γίνει αποδεκτό αν δεν πληροί τις προδιαγραφές του προμήθειας. Η Υπηρεσία θα μπορεί να
εκτελεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε κάθε στάδιο της ης προμήθειας και εάν από τα
αποτελέσματα αυτού προκύψει ελαττωματικό υλικό, θα καθαιρείται και θα αποκαθίσταται
αμέσως με δαπάνες του αναδόχου.
Ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για το προσωπικό
του, την Υπηρεσία και τρίτους σύμφωνα με το Νόμο και ομοίως τα απαιτούμενα μέτρα
προστασίας/ περιορισμού επιπτώσεων του περιβάλλοντος. Θα είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη
και την προστασία από ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την προμήθεια, σε υπάρχουσες
εγκαταστάσεις ή παρακείμενους χώρους. Μετά το πέρας τοποθέτησης των ειδών, θα καθαρίσει
τους χώρους και θα απομακρύνει με δαπάνες του όλα τα άχρηστα υλικά εκτός της
Πανεπιστημιούπολης.
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Οι προσφέροντες κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς τους, θα παρέχουν επί
ποινή αποκλεισμού γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας και ποιότητας για όλα τα είδη,
διάρκειας ενός έτους από την παράδοση της προμήθειας. Ομοίως, επί ποινή
αποκλεισμού στην τεχνική προφορά τους, θα παρέχουν δύο εξαμηνιαίες προληπτικές
συντηρήσεις των ειδών μετά την παράδοση της προμήθειας. Οι δύο αυτές συντηρήσεις
(ανεξάρτητα από τις αποκαταστάσεις των ελαττωματικών ειδών), θα περιλαμβάνουν τις
απαραίτητες ρυθμίσεις, λιπάνσεις, βιδώματα όλων των μηχανικών μερών, έλεγχο
στερεώσεων και στηρίξεων των πανέλλων και των θυρών
Για τον χρόνο της παραπάνω εγγύησης, ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την καλή
λειτουργία όλων των ειδών καθώς και για την συντήρησή τους. Ομοίως θα έχει την ευθύνη για
την αποκατάσταση ελαττωματικών ειδών όποτε προκύψει τέτοια ανάγκη και με χρόνο
αποκατάστασης έως δεκαπέντε ημέρες από την ειδοποίησή του.
Εκ μέρους του αναδόχου θα προσκομισθεί με την παράδοση της εν λόγω προμήθειας,
εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), σύμφωνα και με το άρθρο 72
παρ.2 του ν.4412/2016, διάρκειας ενός έτους για όλα τα είδη. Μετά την παρέλευση ενός μηνός
από το πέρας του παραπάνω χρόνου εγγυήσεως, θα επιστραφεί στον ανάδοχο η εγγυητική
επιστολή καλής λειτουργίας, μετά από εξέταση των ειδών από αρμόδια επιτροπή (σχετ. και το
άρθρο 215 του ν.4412/2016)
Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση – εκφόρτωση των
παραπάνω ειδών, την τοποθέτηση στους χώρους υγιεινής, βαρύνουν τον προμηθευτή. Η
εξόφληση του αναδόχου θα γίνει με την παραλαβή της προμήθειας από αρμόδια επιτροπή.
Πάτρα 26/09/2017
Ο συντάξας

Γεώργιος Κέκελος
Πολιτικός Μηχ/κός
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