ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέµα: Προµήθεια 2 Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Ηλεκτρογεννητριών) για τις ανάγκες
του ενεργού εξοπλισµού και της IP Τηλεφωνίας του ∆ήµου Ηρακλείου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Γενικά
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η Προµήθεια 2 Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών
(Ηλεκτρογεννητριών) για τις ανάγκες του ενεργού εξοπλισµού και της IP Τηλεφωνίας
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.70-7135.018 για την προµήθεια
ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών σε δηµοτικά
κτίρια.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε διαγωνισµό και κριτήριο τη
συµφερότερη τιµή σύµφωνα µε τις διατάξεις Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Άρθρο 4ο
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α) Συγγραφή υποχρεώσεων
β) Ενδεικτικός προϋπολογισµός
γ) Τεχνικές προδιαγραφές
Άρθρο 5ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού)
Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού:
1. 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.
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας .
3. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 2.000,00€. ( άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης)
Άρθρο 6ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών µε βαθµολογία σύµφωνα µε τον πίνακα κριτηρίων (άρθρο
9, ΙΙΙ )και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από την αρµόδια τριµελή
επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στη διαδικασία βαθµολόγησης, συµµετέχουν οι προσφορές µόνο όσες καλύπτουν ΟΛΕΣ
ανεξαιρέτως τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, αφού όλοι οι όροι είναι απαράβατοι
και οποιαδήποτε απόκλιση αυτών συνιστά απόρριψη της προσφοράς. Τα κριτήρια
Αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο άρθρο 9 της ∆ιακήρυξης

Άρθρο 7ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση και τοποθέτηση των συµφωνηθέντων υλικών θα γίνει στο ∆ήµο Ηρακλείου σε
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Άρθρο 8ο
Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9ο
Πληµµελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή αποδειχθεί ότι η συσκευές δεν είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές
τις µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή ή έχουν φθορές, τότε ο ανάδοχος
υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου µε άλλες όµοιες τους ή να αποκαταστήσει
τα µέρη εκείνα που δεν είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
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.
Ηράκλειο ………………….

Ο συντάκτης

O ∆ιευθυντής

