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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 
Άρθρο 1ο -  Αντικείµενο της µελέτης 
Το αντικείµενο της µελέτης είναι η προµήθεια  υλικών για την συντήρηση των Η/Υ  του ∆ήµου 
Ηρακλείου  
 
 Άρθρο 2ο -  Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται : 
• από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤ Α Υπουργική απόφαση 11389/93 
Φ.Ε.Κ. 185/23-3-93  τ.Β καθως και  

• του εν ισχύ Ν. 3463 / 06 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων και τις σχετικές εγκυκλίους που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις παραπάνω διατάξεις. 

 
Η προµήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 70-6265.001 µε τίτλο «Συντήρηση Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών» του προϋπολογισµού 2013 του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 
Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 
2286/95, τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 ,  23 παρ. 4, 5 και 6 24 και 25 του ΕΚΠΟΤΑ, την 
Π1/7446/2002 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 112/Β) µε κριτήριο την µικρότερη τιµή - 
προσφορά. 
  
Άρθρο 4ο -  Συµβατικά στοιχεία. 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
1. Συγγραφή υποχρεώσεων µελέτης 
2. Τεχνική Περιγραφή Μελέτης 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Μελέτης 
 
Άρθρο 5ο - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 
Όσοι συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν µε την προσφορά τους, (επί ποινή 
αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 
δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. ( κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 του 
ΕΚΠΟΤΑ). 



Η εγγύηση συµµετοχής του προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που 
έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι : 
• ∆εν εµπίπτουν στους περιορισµούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν τους έχει 
επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του &ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι 
ασκούν νόµιµα την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. 
• Τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
• Η παράδοση των υλικών θα γίνει µετά από προφορική ή έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. 
• Ο χρόνος παράδοσης των υλικών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των δέκα (10) ηµερολογιακών 
ηµερών από την ηµέρα της  έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας. 
• Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων και της &ιακήρυξης της 
προµήθειας και συµφωνούν µε αυτούς. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
 
Μη προσκόµιση των δικαιολογητικών συµµετοχής που αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4  
του παρόντος άρθρου αποτελούν λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 
 
Άρθρο 6ο - Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση 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 7ο -  Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά ή όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος, στο υπόγειο 
του δηµοτικού κτιρίου ΑΝ∆ΡΟΓΕΩ  και µέσα σε ένα µήνα  το πολύ από την ηµέρα της  έγγραφης ή 
προφορικής εντολής της (της υπηρεσίας). 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προµήθεια ειδών σε 
πιστοποιηµένα εργαστήρια, σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά την κρίση της, µε έξοδα του 
προµηθευτή. 
 
 Άρθρο 8ο -  Παραλαβή 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 Άρθρο 9ο -  Πληµµελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 Άρθρο 10ο -  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Για την υπογραφή του συµφωνητικού, απαιτείται ο ανάδοχος να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της προµήθειας των υλικών, δέκα τοις εκατό (10%) της συµβατικής αξίας 
(αξία προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.). 
Ο  χρόνος ισχύος της υπόψη εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε ένα µήνα (1) από την ηµεροµηνία του 
χρόνου λήξης της προσφοράς 



Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα 
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους, εκτός εάν υπάρχουν 
παρατηρήσεις στο πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή.  
Σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή παρατείνεται µέχρι της ολικής αποκατάστασης των ελλείψεων 
και ελαττωµάτων (γενικά των υποχρεώσεων του προµηθευτή που παρατηρήθηκαν) και η εγγυητική 
επιστρέφεται µετά την  ολοκλήρωση της παραλαβής. 
 
Άρθρο 11ο - Φόροι,  τέλη,  κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ. Π. Α. βαρύνει το ∆ήµο. 
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