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Προµήθεια  Οργάνων  παιδικών Χαρών  . 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο 
Αντικείµενο είναι η Προµήθεια  Οργάνων  παιδικών Χαρών  . 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Η προµήθεια των ειδών θα γίνει µε πρόχειρο  διαγωνισµό σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
διακήρυξη. 
Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι  η συµφερότερη 
προσφορά και  λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. 
-Ο χρόνος παράδοσης των υλικών 
-Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
-Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτούνται. 
-Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας . 
-Η εξυπηρέτηση (service ) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή, η  
τεχνική υποδοµή για την συντήρηση και η εµπειρία του. 
-Τυχόν συνεργασία µε τον φορέα παλαιότερα. 
-Η τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιείται από τον 
ενδιαφερόµενο φορέα. 
-Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. 
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους και βάση την παρακάτω διαδικασία: 
∆ηµιουργούνται οι δύο παρακάτω οµάδες που η κάθε µία περιλαµβάνει: 
Οµάδα 1η: Συνολική βαθµολογία 50 βαθµοί  
α. Η ποιότητα των υλικών µε βάση τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης. Η 
βαθµολογία καθορίζεται σε 25 βαθµούς.  
β. Η εξυπηρέτηση (service ) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή, η  
τεχνική υποδοµή για την συντήρηση και η εµπειρία του. Η βαθµολογία καθορίζεται σε 10 βαθµούς. 
γ. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. Η βαθµολογία καθορίζεται σε 10 
βαθµούς. 
δ.  Η τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιείται από τον 
φορέα. Η βαθµολογία καθορίζεται σε 5 βαθµούς. 
Η οµάδα επιβαρύνεται και µε το συντελεστή βαρύτητας που για την πρώτη οµάδα ορίζεται το 70% 
των βαθµών. 
Οµάδα 2η: Συνολική βαθµολογία 50 βαθµοί  
α. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. Η βαθµολογία καθορίζεται σε 20 βαθµούς. 
β. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Η βαθµολογία καθορίζεται σε 15 βαθµούς. 
γ. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτούνται. Η βαθµολογία 
καθορίζεται σε 10 βαθµούς. 
δ.  Τυχόν συνεργασία µε τον φορέα παλαιότερα. Η βαθµολογία καθορίζεται σε 5 βαθµούς. 
Η οµάδα επιβαρύνεται και µε το συντελεστή βαρύτητας που για τη δεύτερη οµάδα ορίζεται το 30% 
των βαθµών. 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο αθροίσµατος 
των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη τιµή. 
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ΑΡΘΡΟ  3ο 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ 
Υπουργική απόφαση 11389/93 ΦΕΚ  185/23-3-93 Τ.Β. 
 
ΑΡΘΡΟ  4ο 
Η διενέργεια και 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, 
και στο χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία 
 
ΑΡΘΡΟ  6ο 
Τα προαναφερόµενα όργανα που θα παραδώσει ο προµηθευτής πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας 
µε τα προσφερόµενα που αξιολογήθηκαν και  περιγράφονται στις  Τεχνικές προδιαγραφές . 
 
ΑΡΘΡΟ  7ο 
Εάν µετά την παράδοση, τα όργανα  , δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης  τότε 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
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 9ο 
 
Τα  έξοδα δηµοσίευσης  βαραίνουν  το ανάδοχο της προµήθειας . 
Τα τιµολόγια δηµοσίευσης  των εφηµερίδων θα καταχωρηθούν  στο διπλογραφικό  σύστηµα του 
∆ήµου σε βάρος του ΚΑ της προµήθειας  και θα τακτοποιηθούν όταν ο προµηθευτής προσκοµίσει    
Την απόδειξη  πληρωµής του τιµολογίου .  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παραλάβει τµηµατικά τα προσφερόµενα είδη του διαγωνισµού. 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει µέχρι και 20% της ποσότητες της µελέτης  βάση του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
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