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ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ο

Άρθρο 1
Αντικείµενο της προµήθειας είναι:
Η Προµήθεια Λαµπτήρων διαφόρων τύπων που απαιτούνται για την αντικατάσταση των
καµένων λαµπτήρων που βρίσκονται στα δίκτυα του ∆ηµοτικού Φωτισµού της ∆ΕΗ καθώς επίσης
και στα δίκτυα Ηλεκτροφωτισµού των πάρκων και των πλατειών του ∆ήµου µας.
ο

Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις:
Ο Ν.2286/95 "Περί Προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα και 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 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
• Την απόφαση Υπ. Οικονοµίας και Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ
1789/12.11.2010 τεύχος Β)
• Ο Ν. 3463/2006 <<∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας>>
Η πίστωση είναι σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 20-6673.005 µε τίτλο: «Προµήθεια Λαµπτήρων
∆ιαφόρων Τύπων» και πίστωση ποσού 73.500,00 ευρώ του προϋπολογισµού του ∆ήµου για
το έτος 2013.
•
•

ο

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας:
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί Πρόχειρο διαγωνισµό και µε
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, µε τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
ο

Άρθρο 4

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 ∆ήµο 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:
Μετά την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού (και θα ορίζεται σε αυτό), µέσα σε δέκα
(10) ηµερολογιακές ηµέρες το πολύ από την ηµέρα της έγγραφης εντολής της υπηρεσίας, για
παράδοση ορισµένης ποσότητας υλικών .
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 δεν πληρούν τους όρους της
σύµβασης, ή εµφανίζονται ελαττώµατα ή 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 ∆ήµο.
Άρθρο 12ο
Παραλαβή των Λαµπτήρων διαφορών τύπων:
Η παραλαβή των προς προµήθεια Λαµπτήρων διαφορών τύπων, θα γίνει από την
Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή των λαµπτήρων
διαφορών τύπων 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 διαφόρων τύπων θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή σύµφωνα µε το
άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 13ο
Τόπος Παράδοσης:
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες του ∆ήµου Ηρακλείου σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ.
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