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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των
Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των
απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής
και καταναλωτή»
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια με τίτλο «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο
δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση
των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή».
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:
•

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος
Αυτόματης Ανάγνωσης Ενδείξεων Μετρητών (AMR- Automated Meter Reading) σε
4.970 θέσεις μέσω εγκατάστασης πρόσθετης διάταξης σε υπάρχοντες
υδρομετρητές που διαθέτουν την δυνατότητα αναβάθμισης σε σύστημα AMR, με
σκοπό την επέκταση του τηλεμετρικού συστήματος σε επίπεδο περιοχής και
καταναλωτή. Μέσω των θέσεων αυτών θα συλλέγονται αυτόματα οι μετρήσεις από
τους εγκατεστημένους υδρομετρητές, αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια των μετρήσεων
για την Υπηρεσία, εξαλείφοντας τα λάθη κατά την καταμέτρησης, μειώνοντας
σημαντικά τον χρόνο και το κόστος της διαδικασίας καταμέτρησης

•

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα) στον Κεντρικό Σταθμό όπου θα μεταφέρονται και θα
επεξεργάζονται τα συλλεγόμενα δεδομένα. Περιλαμβάνονται το κυρίως λογισμικό
Ανάγνωσης και Επεξεργασίας του Συστήματος Αυτόματης Ανάγνωσης και τα
Λογισμικά Υποσυστήματα που αφορούν σε λειτουργίες όπως η πληροφόρηση του
πολίτη, οι διαδικασίες τιμολόγησης, οι συντηρήσεις κ.ά.

•

Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

•

Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και
χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την
ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και

•

Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας

ΑΡΘΡΟ 2ο: Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης
Όλες οι μεταξύ του Δήμου Μεγαρέων και του προμηθευτή συνεννοήσεις, είτε αφορούν
στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση
γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν
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λαμβάνονται υπόψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις
επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Επεξηγήσεις
Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι
υποχρεωμένοι να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη.
Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από τον Δήμο Μεγαρέων, ούτε η Υπηρεσία
ούτε κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα
υποβάλλουν προσφορές ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές,
τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή τι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον προμηθευτή που θα κάνει
αποδεκτή την προσφορά ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει τον Δήμο
Μεγαρέων ή θα επηρεάσει την κρίση του Αρμόδιου Μηχανικού του Δήμου Μεγαρέων ως
προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση.
Ο Προμηθευτής μπορεί να επισκεφθεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα παρουσία
υπαλλήλων της Υπηρεσίας ώστε να βεβαιωθεί για την παρούσα κατάσταση πριν υποβάλλει
την προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση υλοποίησης των εργασιών
Η Σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση
των πρακτικών του διαγωνισμού και για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει
από το διαγωνισμό. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε είκοσι (20)
ημέρες από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του
διαγωνισμού σ’ αυτόν, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας απαραίτητα
εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας που θα
επιστρέφεται τμηματικά με την ολοκλήρωση κάθε τμηματικής παράδοσης-εγκατάστασης
που θα βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής και το υπόλοιπο αυτής μετά
την οριστική παραλαβή του ολοκληρωμένου συστήματος η οποία ορίζεται μετά και το
πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας.
Στην περίπτωση που μέσα σε είκοσι (20) ημέρες ο προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική
επιστολή ή δεν υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος οπότε εφαρμόζονται οι
κυρώσεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης από τον προσωρινό μειοδότη, μετά την κατακύρωση του
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διαγωνισμού, όπως αναφέρεται ανωτέρω και αντιστοιχεί σε πέντε τοις εκατό (5%) του
συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα εκδοθεί
μετά το πέρας της επιτυχούς εκτέλεσης της σύμβασης και θα εκδοθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος εκτέλεσης έργου-Ποινικές ρήτρες
Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. Σε περίπτωση
υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης των εργασιών, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο
ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Εγκατάσταση Συστήματος
Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος
της προμήθειας πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία:
•

χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του
συστήματος

•

υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και
διαμόρφωση χώρων από την Υπηρεσία καθώς και κάθε ενέργειας που θα ήθελε να
κάνει η Υπηρεσία προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής
εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του και

•

μελέτη εφαρμογής της συγκεκριμένης προμήθειας.

Η εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα
είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού
σε κανονική λειτουργία.
Ο Δήμος Μεγαρέων θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα ανωτέρω και εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος θα πρέπει να τα εγκρίνει ή να ενημερώσει τον ανάδοχο για την τροποποίησή
τους. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να επανα-υποβάλει το έγγραφο που
του ζητήθηκε να τροποποιήσει εντός δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή Συστήματος - Πληρωμές
Οι πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής. Αντίστοιχα μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του σχετικού
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πρωτοκόλλου μπορούν να αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Εκπαίδευση
Ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα συντάξει και θα υποβάλλει πλήρες και
λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου Μεγαρέων, όπως
αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο
συσκευών και συστημάτων τα οποία θα εγκατασταθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει,
όποτε κληθεί, εκπαιδευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και
συντηρήσεως του συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην
Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 10ο:

Τεκμηρίωση και κυριότητα Λογισμικού

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει τον Δήμο Μεγαρέων με εγχειρίδια λειτουργίας και
συντήρησης. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή όπου
δεν είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 11ο:

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δώδεκα (12)
μηνών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και
για το σύνολο του συστήματος και έχει την ευθύνη για την αποκατάσταση των
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του
εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η περίοδος αυτή της εγγύηση
περιλαμβάνεται στην διάρκεια της σύμβασης (22 μήνες συνολικά).
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης
λειτουργίας να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. Κάθε δαπάνη
της λειτουργίας του συστήματος (αναλώσιμα, ανταλλακτικά κ.λ.π.) που απαιτούνται για την
εύρυθμη λειτουργία του συστήματος θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή κ.λ.π. Ο
προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίζει την ύπαρξη ανταλλακτικών του προσφερόμενου
εξοπλισμού για τα επόμενα 5 έτη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί σχετική
δεσμευτική δήλωση του προμηθευτή και των οίκων κατασκευής ή αντιπροσώπευσης του
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βασικού εξοπλισμού, περί εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων,
καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση των
παλμοδοτικών διατάξεων με ενσωματωμένο πομπό και κεραία για τουλάχιστον πέντε έτη
(5) από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, όπως ορίζεται
αναλυτικά στο 1ο κεφάλαιο του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Οριστική Παραλαβή
Κάθε στάδιο παραλαμβάνεται με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Η τελική
οριστική παραλαβή που αφορά την ολοκλήρωση της προμήθειας πραγματοποιείται μετά τη
λήξη του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας, από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται.
Με την έκδοση της απόφασης της τελικής οριστικής παραλαβής κατατίθεται η
προβλεπόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και επιστρέφεται και το υπόλοιπο των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης στον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Δοκιμές εγκαταστάσεων
Ο Προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος, όπως περιγράφεται. Όλες οι
διαδικασίες δοκιμών θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό του
Δήμου Μεγαρέων, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος. Οι δοκιμές θα
είναι συμβατές με τους κώδικες BS 5887 (δοκιμές συστημάτων υπολογιστών) και BS 6238
(απόδοση και έλεγχος συστημάτων υπολογιστών), ή οποιαδήποτε άλλα αναγνωρισμένα
ευρωπαϊκά πρότυπα.

Άρθρο 14ο: Εκτέλεση Εργασιών
Ο Προμηθευτής κατά την διαδικασία εγκατάστασης του εξοπλισμού θα έχει έναν ικανό
επιβλέποντα μηχανικό που θα είναι συνεχώς στους χώρους των εργασιών, θα έχει εμπειρία
σε παρόμοια έργα και θα είναι εγκεκριμένος από τον Δήμο Μεγαρέων.
Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Μεγαρέων. Ο
επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου Μηχανικού του Προμηθευτή, ο
οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους των εργασιών όπως θα συμφωνηθεί με τον Αρμόδιο
Μηχανικό του Δήμου Μεγαρέων κατά την διάρκεια υλοποίησης των εργασιών και θα
συμμετέχει σ’ όλες τις συναντήσεις στο χώρο των εργασιών.
Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση και
έλεγχο των εργασιών, ειδικευμένη και ανειδίκευτη.
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Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς τον Δήμο Μεγαρέων όταν τελειώνει κάθε μέρος των
εργασιών και όταν τελειώσει όλο το έργο. Ο Προμηθευτής θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία
του αρμόδιου μηχανικού του Δήμου Μεγαρέων και προς ικανοποίηση του, για κάθε μέρος
των εργασιών καθώς και για όλο το έργο και ο Προμηθευτής θα διαθέσει το προσωπικό και
τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις.
Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά
τη διάρκεια της σύμβασης. Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε
υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την ολοκλήρωση των εργασιών σε σχέση με τις
υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει το έργο

Άρθρο 15ο: Πρότυπα
Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό Προτύπων
(BSI) ή την διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
(ΙΕΕ) ή την Διεθνή Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την
Διεθνή Ραδιοηλεκτρική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCIR) ή τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων
(ISO). Αν ο Προμηθευτής θέλει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες
ακολουθώντας κάποιος άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται ή έγκριση του Δήμου
Μεγαρέων. Ο Προμηθευτής θα δίνει, αν του ζητηθεί, μεταφραζόμενο στα Ελληνικά κάθε
κανονισμό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση που έχει εγκριθεί, εναλλακτικά δε στα
αγγλικά, αν δεν υπάρχει μετάφρασή τους στα Ελληνικά.

Άρθρο 16ο: Νόμοι και σχετικές Διατάξεις
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους και να ειδοποιεί όλους τους
ιδιοκτήτες ηλεκτρικών καλωδίων ή οποιονδήποτε άλλων καλωδίων και σωλήνων που
μπορεί να επηρεαστούν από την εκτέλεση των εργασιών. Στην προσφορά πρέπει να έχει
συμπεριληφθεί και προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της εγκατάστασης ή των
ειδικών μέτρων που πρέπει να παρθούν όπως θα ζητηθούν από τον Δήμο Μεγαρέων.

Άρθρο 17ο: Αίτηση για άδειες και εγκρίσεις σχεδιασμού
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για την παροχή
όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης ώστε ο Δήμος Μεγαρέων να μπορεί να πάρει
όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις για τις εργασίες και το υλικό που θα εγκατασταθεί σε σχέση με
το εκτελούμενο έργο.
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Άρθρο 18ο: Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης
Μέχρι να τεθεί ολόκληρο το έργο σε πλήρη λειτουργία θεματοφύλακας των υλικών που
έχουν προσκομισθεί ορίζεται ο προμηθευτής. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε
αποθήκες του Δήμου Μεγαρέων μετά από αίτημα του προμηθευτή, την ευθύνη όμως θα
εξακολουθήσει να έχει ο προμηθευτής. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις των εργασιών θα
πρέπει να ασφαλιστούν από τον προμηθευτή κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαϊά κ.λ.π.)
σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσης
του συστήματος στον Δήμο Μεγαρέων. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στον
Δήμο Μεγαρέων και αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών.

Άρθρο 19ο: Ευθύνη του Αναδόχου
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι πριν την
υποβολή της προσφοράς τους να παραλάβουν και να μελετήσουν τα Συμβατικά Τεύχη της
δημοπράτησης, καθώς επίσης και να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της
προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου «Επιτόπου επίσκεψη – Τοπικές
Συνθήκες» του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε
οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, που κατά την κρίση τους είναι χρήσιμες για να
επαληθεύσουν, να επεκτείνουν ή να καθορίσουν επακριβώς τα στοιχεία που τους έχουν
διατεθεί.
Ο προμηθευτής είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο για τη σύνταξη και εφαρμογή των
μελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των υλικών της προμήθειας και
οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη
του.
Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των
απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τη μελέτη εφαρμογής και τα λοιπά
εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά
και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την διενέργεια της προμήθειας καθώς και για την
μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο προμηθευτής οφείλει επίσης να επισκευάζει,
συντηρεί και ασφαλίσει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός
κινδύνου.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες σύμφωνα με την
τεχνική του προσφορά, τη μελέτη εφαρμογής που θα συντάξει ο ίδιος και με τυχόν
συμπληρωματικά κατά το στάδιο της εγκατάστασης. Η αμοιβή για τη σύνταξη της μελέτης
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εφαρμογής περιλαμβάνεται στις τιμές της προσφοράς του προμηθευτή και δεν πληρώνεται
ιδιαίτερα. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις, μετά την
έγκριση της μελέτης εφαρμογής, που θα γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δεν
δικαιούται καμία ιδιαίτερη αμοιβή, έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει
οικονομικό όφελος για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, μαζί με εκείνες που θα προτείνει ο προμηθευτής στην
μελέτη εφαρμογής και θα εγκριθούν από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ, λαμβανομένου υπόψη ότι οι
Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφουν την ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα.
Καμιά πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο προμηθευτής από τις δυσκολίες που θα
αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της εγκατάστασης, ή από τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν
για τη λειτουργία του συστήματος, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στα Τεύχη
Δημοπρασίας.
Κάθε ζημιά που ενδεχόμενα προκαλείται στο σύστημα, στα μηχανήματα, ή στις
εγκαταστάσεις (εργοτάξια, υδραυλικός εξοπλισμός, αντλίες, όργανα μετρήσεων κλπ) από
κακό χειρισμό του εξοπλισμού των Τοπικών Σταθμών ή από άγνοια των τοπικών συνθηκών
λειτουργίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή των δοκιμών ή της δοκιμαστικής
λειτουργίας από τον προμηθευτή, εκτός ανωτέρας βίας, βαρύνει τον προμηθευτή ο οποίος
είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει.
Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε μορφής ατυχήματα ή ζημιές που
προκαλούνται, από αμέλεια ή υπαιτιότητα του ιδίου ή του προστεθέντος από αυτόν
προσωπικού, στο προσωπικό του, στον κύριο της προμήθειας, σε τρίτους ή και σε
περιούσιες τρίτων.
Ο προμηθευτής κατά την διενέργεια της προμήθειας οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα
μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων, που προβλέπονται και επιβάλλονται από
την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς
πρόληψης ατυχημάτων.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο
προμηθευτής παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω
και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και
βαρύνεται με τις σχετικές δαπάνες. Επίσης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις
σχετικές δαπάνες. Επίσης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις
των φορέων έκδοσης των αδειών χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
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Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να απαγορεύει την προσπέλαση
στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την προμήθεια,
με εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την Υπηρεσία ατόμων.

Άρθρο 20ο: Τεχνικό Προσωπικό και Υλικοτεχνική Υποδομή
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και
υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης. Για την κάλυψη του
συγκεκριμένου κριτηρίου οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν αποθηκευτικούς
χώρους, μεταφορικά μέσα, αίθουσα παρακολούθησης εφαρμογών και φύλαξης δεδομένων
και εξοπλισμό εντοπισμού και επισκόπησης δικτύων κλπ. Ως αποδεικτικό για τον εξοπλισμό
και την υλικοτεχνική υποδομή προσκομίζεται με την τεχνική προσφορά σύντομη
παρουσίαση του οικονομικού φορέα (ιστορικό, κύρια βήματα ανάπτυξης του, κύκλοι
εργασιών κλπ), περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του (νομική μορφή, οργανόγραμμα,
εύρος δραστηριοτήτων: αντικείμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, ενδεικτικό πελατολόγιο),
κατάλογος/ πίνακας εξοπλισμού (αποθηκευτικοί χώροι, μεταφορικά μέσα, υποδομή
παρακολούθησης εφαρμογών και φύλαξης δεδομένων και εξοπλισμός επικοινωνιών και
συστημάτων αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων).
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