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Ηράκλειο 31/10/2013

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Οι εργασίες αφορούν:
Την απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων των Σχολικών
Μονάδων της Π/θµιας Εκπ/σης του ∆ήµου Ηρακλείου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
Η διενέργεια των εργασιών διέπεται από:
1. Το Π.∆. 28/80
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 άρθρο 83 παρ. 1
3. Τις διατάξεις του Κ.∆.Κ. (Ν.3463/2006)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008 ΦΕΚ 263 τ. Α΄.
5. Την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) περί αύξησης των
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν την προµήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 8440/2011
«Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών
θεµάτων ατών»
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών:
Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση µε κριτήριο
τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των εργασιών και ποσοτήτων που περιγράφονται .
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία:
A. Συγγραφή Υποχρεώσεων.
B. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός.
Γ. Τεχνική Έκθεση
ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:
Η προσφορά των ενδιαφερόµενων θα συνοδεύεται από:
1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης µελέτης που αφορά τις εργασίες
συντήρησης των πυροσβεστήρων των Σχολικών Μονάδων της Π/θµιας
Εκπ/σης του ∆ήµου Ηρακλείου και συµφωνούν µε αυτούς.
2) Πιστοποιητικό αναγνωρισµένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης
και αναγόµωσης πυροσβεστήρων
3) Άδεια λειτουργίας από την αρµόδια υπηρεσία της νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης.
4) Τεχνική περιγραφή και ό,τι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την
αξιολόγηση των προσφορών
5) Την οικονοµική προσφορά σε κλειστό φάκελο σφραγισµένο.

Όλα τα δικαιολογητικά που δεν είναι πρωτότυπα και οι Υ/∆ πρέπει να είναι νοµίµως
επικυρωµένα.
ΑΡΘΡΟ 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 των εργασιών θα γίνει από τριµελή επιτροπή.
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και µπορούν να µεταβληθούν σύµφωνα µε τις ανάγκες
των Σχολικών Μονάδων Π/θµιας Εκπ/σης του ∆ήµου Ηράκλειου µέχρι το όριο του
προϋπολογισµού, και ο ανάδοχος οφείλει να το δεχτεί µε τους ίδιους όρους και στην
ίδια τιµή.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Εκτέλεση των εργασιών
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Κ.Υ.Α 618/43/20-12005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθµ. Κ.Υ.Α. 17230/671/1-92-2005
΄ Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης,
επανέλεγχου και αναγόµωσης ΄
Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 30 Νοεµβρίου 2013
ΑΡΘΡΟ 8ο
∆ιάρκεια σύµβασης
Η σύµβαση θα υπογραφεί αµέσως µετά την επιλογή του αναδόχου. Η διάρκεια αυτής
ορίζεται µέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς 2013-2014.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Παραλαβή:
Η αρµόδια επιτροπή του κάθε σχολείου θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των
εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την εκτέλεση
των εργασιών µετά την υποβολή των σχετικών τιµολογίων και µε τη νόµιµη
διαδικασία.
Το ποσό της δαπάνης είναι αυτό που θα προκύψει µετά την αποσφράγιση των
προσφορών και την επιλογή του αναδόχου. Σε περίπτωση µη καλής εκτέλεσης µέρους
των εργασιών, το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου
Κρήτης» έχει τη δυνατότητα να µην καταβάλλει το ανάλογο ποσόν που αντιστοιχεί
σε αυτές τις εργασίες.
Η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου
ΑΡΘΡΟ 11ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις:
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις βάσει των κειµένων διατάξεων
που ισχύουν.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

