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ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της µελέτης είναι η Προµήθεια Μηχανογραφικού υλικού έτους
2012 των Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
1. Της παρούσης ∆ιακήρυξης.
2. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
3. Του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε
αντίθεση µε τον Ν. 2286/95 και τον Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας).
4. Του Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
5. Του Νόµου 3463/ ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
6.Τη δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 88.972,42 € µε το Φ.Π.Α. και
βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2012 και τους
ΚΑ: 106613.003 (20.000 €), 15-6613.003 (15.000 €), 20-6613.003 (3.000 €), 306613.003 (20.000 €), 35-6613.003 (1.000 €), 40-6613.003 (15.000 €),
45-6613.003 (1.000 €), 50-6613.003 (5.000 €), 70-6613.003 (10.000 €)
και µε τίτλο
Προµήθεια Μηχανογραφικού υλικού
έτους 2012
των
Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό διαγωνισµό µε
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.
Άρθρο 4ο
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α) ∆ιακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων δ)
Ενδεικτικός προϋπολογισµός ε) Τεχνικές προδιαγραφές στ) τιµολόγιο προσφοράς .
Άρθρο 5ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της
προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την
ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 6ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο ∆ήµο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία.
Άρθρο 7ο
Παραλαβή
Η παραλαβή θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 8ο
Πληµµελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών εάν δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις
µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να
αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται
στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο
Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

