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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας είναι:
Η Προμήθεια Λαμπτήρων διαφόρων τύπων που απαιτούνται για την αντικατάσταση των
καμένων λαμπτήρων που βρίσκονται στα δίκτυα του Δημοτικού Φωτισμού της ΔΕΗ καθώς
επίσης και στα δίκτυα Ηλεκτροφωτισμού των Πάρκων και των πλατειών του Δήμου μας.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) << Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων>>
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσωτ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με
το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
Το Π.Δ.394/96 <<Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου>>.
Ο Ν. 3463/2006 <<Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας>>.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του 60/2007 <<Περί συντονισμού διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ>>
Ο Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96)
Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 138/96) και του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) που αναφέρονται στην
ονομαστικοποίηση των μετόχων Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου Δημοσίου τομέα.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. απόφ. 11389/93 )

Άρθρο 4ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος.
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής ,μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά
την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24,
υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου, σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών,
αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της
ανακοινώσεως του αποτελέσματος.

Άρθρο 5ο
Σύμβαση.
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ
Άρθρο 6ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς των Φ.Π.Α..
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η προσφορά του προμηθευτή,
ή απαιτεί η υπηρεσία για το χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας.
Άρθρο 7ο
Χρόνος εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των υπό
προμήθεια Λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υπολογίζεται δύο μήνες μετά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ορίζεται δε υποχρεωτικά στην προσφορά του
προμηθευτή και λαμβάνεται υπόψη στην βαθμολογία της .
Άρθρο 8ο
Χρόνος παράδοσης.
Ο χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των υλικών μπορεί να γίνει τμηματικά σε συνεργασία του
μειοδότη με την υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες από 20 ημέρες μέχρι και 4 τέσσερις μήνες
που θα ολοκληρωθεί η παράδοση .
Άρθρο 9ο
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου.
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 10ο
Πλημμελής κατασκευή.
Εάν κατά την παραλαβή των Λαμπτήρων διαφόρων τύπων οι υπό παράδοση λαμπτήρες
δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα τότε εφαρμόζονται οι
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 11ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού .Ο Φ.Π.Α. και τα έξοδα
δημοσιεύσεως βαρύνουν το Δήμο.
Άρθρο 12ο
Παραλαβή των Λαμπτήρων διαφόρων τύπων

Η παραλαβή των προς προμήθεια Λαμπτήρων διαφόρων τύπων θα γίνει από την Επιτροπή
Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή των Λαμπτήρων
πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά
ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η πληρωμή της αξίας των λαμπτήρων θα γίνει τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή κάθε
ποσότητας, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 13ο
Τόπος Παράδοσης.
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με τα άρθρα 26
κ 27 του ΕΚΠΟΤΑ
Ηράκλειο 27 / 7 / 2010
Θεωρήθηκε
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