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ΚΟΙΝ : ∆ιεύθυνση Οικονοµικών

ΕΡΓΟ : Προµήθεια Ύφασµα ΚΑΠΑΡΤΙΝΑ η ΠΟΛΠΙΝΑ χρώµατος ΡΟΥΑ (µπλε)

για τα Παραβάν Εκλογών των Υπηρεσιών του ∆ήµου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείµενο της προµήθειας είναι: Η Προµήθεια Ύφασµα ΚΑΠΑΡΤΙΝΑ η ΠΟΛΠΙΝΑ
χρώµατος ΡΟΥΑ (µπλε) για τα Παραβάν Εκλογών των Υπηρεσιών του ∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή)
ε)

Ο Κ. Α

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτελέσεως της προµήθειας:
Το κριτήριο για

την κατακύρωση της προµήθειας είναι η χαµηλότερη τιµή

αφού υπάρχει συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές µετά από ανάρτηση και
πρόσκληση από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου.
Η κατακύρωση της προµήθεια θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου µε την
εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΚΠΟΤΑ .
ΑΡΘΡΟ 5ο
Σύµβαση:
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµων έγκριση του
αποτελέσµατος, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο χρόνο και τόπο, όχι
µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών προς
υπογραφή της συµβάσεως και καταθέτει την κατά το

άρθρο 6ο της παρούσης

εγγύησης δια την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση καλής συµβάσεως:
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως καθορίζεται σε 10% επί της
συµβατικής αξίας της προµήθειας, παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της
προµήθειας µετά την παραλαβή από την επιτροπή αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Πληµµελής κατασκευή:
Εάν τα υπό παράδοση υλικά δεν πληρούν τους όρους της συµβάσεως ή
εµφανίζουν

ελαττώµατα

ή

κακοτεχνίες

ο

ανάδοχος

υποχρεούται

αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

να

ΑΡΘΡΟ 8ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις:
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους τέλη
και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον ∆ήµο.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Προσωρινή και οριστική παραλαβή:
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές
προδιαγραφές ή από τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του αναδόχου θα
ακολουθήσει τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας και το
άρθρο της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.
Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των
κειµένων διατάξεων ή οριστική παραλαβή των Υλικών.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕ∆ΙΑ∆ΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εσωτερική .∆ιανοµή.
1.Tµήµα ∆ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων

