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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΕΓ. ΛΑΥΡΑΣ 15 ΜΟΥΡΝΙΕΣ
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Τηλ.: 28210 36270
Fax.: 28210 36288
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Μυοκτονία και απεντόμωση σε εγκαταστάσεις
αποχέτευσης και γραφείων της ΔΕΥΑΧ»

ύδρευσης,

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Με την παρούσα προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών για την μυοκτονία και
απεντόμωση σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ»
ΑΡΘΡΟ 2 :ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22του Ν. 3536/07/.
2. Την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Το άρθρο 83του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α)
4. Π.Δ.. 28/80και
5. Την υπ’αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291/11-8-2010 Τεύχος Β).
ΑΡΘΡΟ 3:ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ:
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
Β) Ο προϋπολογισμός
Γ) Η Τεχνική Περιγραφή και
Δ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4 :ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
Δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5 :ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το έντυπο «προϋπολογισμός προσφοράς» που
περιλαμβάνεται στα τεύχη.
Στην προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά :
Tιμή για την εφαρμογή της μυοκτονίας ανά εγκατάσταση όπως περιγράφεται παραπάνω.
Tιμή για την εφαρμογή της απεντόμωσης ανά εγκατάσταση όπως περιγράφεται παραπάνω.
Tιμή για τους νέους δολωματικούς σταθμούς (ανά τεμάχιο) συμπεριλαμβανομένων των
σκευασμάτων.
Tιμή για έλεγχο και αντικατάσταση των σκευασμάτων στους υφιστάμενους δολωματικούς
σταθμούς (ανά τεμάχιο).
ΑΡΘΡΟ 6 :ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ :

Για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί του ποσού προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)
ΑΡΘΡΟ 7o: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Για την πληρωμή της παραπάνω υπηρεσίας θα προσκομίζεται σχετικό παραστατικό,
που θα πληρώνεται αφού ελεγχθεί.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης θα παρακρατηθεί η εγγυητική
επιστολή
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