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ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Γενικά
Η προµήθεια αφορά τηλεπικοινωνιακό υλικό και εξοπλισµό για την συντήρηση καθώς
και για την επέκταση του ασύρµατου δικτύου καθώς και του τηλεφωνικού δικτύου του
∆ήµου Ηρακλείου. Συγκεκριµένα, αφορά:
• Την διασύνδεση του τηλεφωνικού δικτύου της Νέας Αλικαρνασσού µε το
ενιαίο τηλεφωνικό δίκτυο του ∆ήµου Ηρακλείου
• Την αντικατάσταση του συµβατικού τηλεφωνικού κέντρου στην Παλιά
Λαχαναγορά µε ΙΡ τηλέφωνα
• Την υποστήριξη του ασύρµατου δικτύου του ∆ήµου Ηρακλείου
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού
Προµηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.β΄. του εν
ισχύ ∆.Κ.Κ. Π.∆. 323/89 περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Η
πίστωση βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 µε Κ. Α.
70-7134.020 µε τίτλο «∆ηµιουργία & επέκταση Ασύρµατων ∆ικτύων (Α∆Σ 876/12,
Α∆Σ 88/13)»
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε την συλλογή κλειστών
προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε κριτήριο τη φθηνότερη
τιµή επί του συνόλου της προσφοράς .
Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνει διάσπαση της προσφοράς αυτής.
Άρθρο 4ο
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α) Συγγραφή υποχρεώσεων
β) Τεχνικές προδιαγραφές
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός
Άρθρο 5ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται από:
Οι προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να
καταθέσουν Εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το

ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του
Έργου, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου µε το οποίο θα
πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελµά τους, και να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:
Το υλικό που θα παραδοθεί είναι σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης.
Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών.
Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής
Υποχρεώσεων της προµήθειας και ότι συµφωνούν µε αυτούς.
Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται ότι είναι απαραίτητο για να βοηθήσει στην
αξιολόγηση των προσφορών.
Άρθρο 6ο
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 ειδική τριµελή επιτροπή αξιολόγησης του
ΕΚΠΟΤΑ που ορίστηκε µε την 19/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Κριτήρια Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση γίνεται µε κριτήριο την φθηνότερη
προσφορά.
Άρθρο 7ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των συµφωνηµένων θα γίνει στον ∆ήµο Ηρακλείου και στο χώρο που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία και µετά από τριάντα (30) ηµέρες µετά την υπογραφή
της σύµβασης.
Άρθρο 8ο
Παραλαβή
Η παραλαβή θα γίνει από ειδική τριµελή επιτροπή παραλαβής του ΕΚΠΟΤΑ που
ορίστηκε µε την 59/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Άρθρο 9ο
Πληµµελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και από τον έλεγχο που θα πραγµατοποιηθεί αποδειχθεί ότι
το υλικό δεν είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές τις µελέτης και την προσφορά του
προµηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει µε άλλο νέο εξ
ολοκλήρου.
Άρθρο 10ο
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.
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