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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο είναι η προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4) όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου
του έτους 2011.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η προµήθεια των ειδών θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη.
Κριτήρια αξιολόγησης είναι τα γραφόµενα στις Τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Υπουργική απόφαση 11389/93
ΦΕΚ 185/23-3-93 Τ.Β.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Η παράδοση των υλικών από τον προµηθευτή θα γίνει µετά την παραλαβή αυτών από την αρµόδια
επιτροπή.
Η παράδοση θα γίνει σε ηµεροµηνίες που θα συµφωνηθούν µεταξύ του προµηθευτή και του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν µέρος στην δηµοπρασία θα προσκοµίσουν µαζί µε την οικονοµική τους
προσφορά από 1 δείγµα για το κάθε είδος που θα προσφέρουν.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Τα προαναφερόµενα είδη που θα παραδώσει ο προµηθευτής πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας µε τα
δείγµατα όπως περιγράφεται.
.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Εάν µετά την παράδοση, τα υλικά , δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης τότε
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους- τέλη- κρατήσεις
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία θα προσκοµίσουν µε την προσφορά
τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα φαίνεται ότι τα προσφερόµενα είδη είναι το γνήσιο και όχι
αποµίµηση του.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παραλάβει τµηµατικά τα προσφερόµενα είδη του διαγωνισµού.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει την ποσότητα µέχρι εξαντλήσεως του ποσού του
προϋπολογισµού.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει µόνο τα δείγµατα που θα επιλέξει η επιτροπή
Αξιολόγησης.

Ο Συντάκτης
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