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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1°
Το αντικείµενο της Προµήθειας είναι πλαστικοί σάκοι διαφόρων διαστάσεων .
Άρθρο 2°
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας.
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασίας του
πρόχειρου διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ . Η πίστωση θα
βαρύνει τον Κ.Α.20-6699.002 «προµήθεια πλαστικών σάκων ».
Άρθρο 3° Αξιολόγηση
προσφορών.
Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση τη» προµήθεια» θα
γίνει από την τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε κριτήριο την
µικρότερη τιµή .
Αρθρο 4°
Χρόνος παράδοση».
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα πραγµατοποιηθεί σε διάστηµα τριάντα
ηµερών από την ηµέρα ανάθεσης. Στις προσφορές τους οι διαγωνιζόµενοι
υποχρεωτικά θα αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης .

Αρθρο 5°
Παραλαβή.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Αρθρο 6° Πληµµελής
κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών δεν είναι σύµφωνα µε τι» προδιάγραφε» τη»
µελέτη» και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχο» υποχρεούται να
αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τι» διατάξει» που αναφέρονται
στο άρθρο 33&35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 7ο Φόροι, τέλη ,
κρατήσει».
Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους τέλη,
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας της προµήθειας .

Άρθρο 8°
Ανακοίνωση αποτελέσµατος υπογραφή συµφωνητικού.
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος και την
νόµιµη έγκριση του υποχρεούται να προσέλθει στον ∆ήµο Ηρακλείου σε χρόνο όχι
µικρότερο των 10 ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερο των 15 προκειµένου να υπογράψει
την σχετική σύµβαση.
Άρθρο 9°
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας.
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθεια υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας της σύµβασης, το ύψος της
οποίας θα είναι το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθεια πλέον ΦΠΑ
Άρθρο 10° Χρόνος
εγγυήσεως.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτελέσεως εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης
των υπό προµήθεια υλικών και υπολογίζεται δύο µήνες µετά ,σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΟΠΤΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας
επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας από την
αρµόδια επιτροπή, καθώς και µετά τον χρόνο εγγύησης που ορίζεται στην προσφορά
του ανάδοχου. Ο χρόνος εγγύησης της προµήθειας δεν µπορεί να είναι µικρότερος
του ενός έτους.

Άρθρο 11°
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου.
Εφ οσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως
της προµηθείας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
27 & 33 του ΕΚΠΟΤΑ
.

