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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  ο  

Αντικείμενο της μελέτης είναι η  προμήθεια κατά ομάδα, «Εξοπλισμού για τη λειτουργία

του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας», αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ Α Έπιπλα

ΟΜΑΔΑ Β Εξοπλισμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΟΜΑΔΑ Γ Ηλεκτρικά Είδη

ΟΜΑΔΑ Δ Ιματισμός 

ΟΜΑΔΑ Ε Σκεύη Κουζίνας

ΟΜΑΔΑ ΣΤ Εξοπλισμός Συστήματος Ασφαλείας

ΟΜΑΔΑ Ζ Βρεφικός Εξoπλισμός

ΑΡΘΡΟ 2  ο  

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και

συμπλήρωση  τιμολογίου  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  διακήρυξη.  Κριτήριο

αξιολόγησης είναι  η χαμηλότερη τιμή των  ειδών  που συμφωνούν πλήρως με τις Τεχνικές

προδιαγραφές της μελέτης .

ΑΡΘΡΟ 3  ο  

Ισχύουσες διατάξεις.

1. Της παρούσης Διακήρυξης.

2. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων»

3. Του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν.

2286/95 και τον Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
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4. Του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

5. Του Νόμου 3463/ ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

6. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010)

7. Την  υπ΄αριθμ.  86/16-01-2012  Πράξη  ένταξης  της  Γενικής  Γραμματείας  Ισότητας  των

Φύλων 

8. Την υπ΄αριθμ. 105/25-02-2013 & ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ0Ο-ΛΚΒ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας.

9. Την υπ΄αριθμ. 198/26-03/2013 & ΑΔΑ ΒΕΑΘΩ0Ο-ΡΜΣ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

με  την  οποία  ψηφίσθηκε  πίστωση  40.968,85€  ευρώ,  σε  βάρος  του  ΚΑ  15-7135.049,  του

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, για την προμήθεια «Εξοπλισμού για τη λειτουργία

ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές προδιαγραφές και οι

όροι του πρόχειρου διαγωνισμού

10. Την  υπ΄αριθμ.  604/03-10-2013  &  ΑΔΑ  ΒΛΛ4Ω0Ο-8Κ3  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής,  με την οποία ακυρώθηκε ο  από 30/09/2013 διενεργηθέν διαγωνισμός,  για την

προμήθεια «Εξοπλισμού για τη λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας».

11. Την  υπ΄αριθμ.  654/14-10-2013  &  ΑΔΑ  ΒΛΛΞΩ0Ο-Ζ8Ω  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού και τροποποιεί τους όρους

της μελέτης , για την προμήθεια «Εξοπλισμού για τη λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών

θυμάτων βίας».

12. Της  δαπάνης που  ανέρχεται  στο  ποσό  των  40.968,85€  συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α. και βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 και τον ΚΑ: 15-7135.049 και

με  τίτλο  «Ανάπτυξη Δομών  και  Υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  προς  όφελος  των

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» Υποέργο 2:

«Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»

ΑΡΘΡΟ 4  ο  

Το κόστος της δημοσίευσης επιβαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5  ο  

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:

Α) Διακήρυξη

Β) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δ) Τεχνικές Προδιαγραφές

Ε) Οικονομική Προσφορά

Ζ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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ΑΡΘΡΟ 6  ο  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ

Οι προδιαγραφές και τα στοιχεία του προς προμήθεια εξοπλισμού, που ζητούνται από

την παρούσα μελέτη, (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ) είναι απαράβατα με ποινή

αποκλεισμού.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, που θα παραδώσει ο προμηθευτής πρέπει να είναι της

ίδιας  ποιότητας  με  εκείνο,  που  περιγράφεται  αναλυτικά  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της

μελέτης. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός, που παρουσιάζει αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με

τις τεχνικές  προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά ή δεν

είναι πιστοποιημένα απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται.

Εάν μετά την παράδοση ο εξοπλισμός δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

της μελέτης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Στην τεχνική  προσφορά του ο  διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει  υπεύθυνη

δήλωση  για  τη  προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας (όπου  απαιτείται)  που θα είναι

τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. Επίσης, εγγύηση καλής λειτουργίας

για  12  μήνες  θα  παρέχεται  και  σε  όλα  τα  εξαρτήματα  (όπου  υπάρχουν)  του  εν  λόγω

εξοπλισμού. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές και όχι από

τους κατασκευαστές. 

Στον  υπό  προμήθεια  εξοπλισμό,  που  υπάρχουν  ανταλλακτικά,  ο  προμηθευτής

υποχρεούται να τα διαθέτει για τουλάχιστον 10 έτη.

Διάθεση  Τεχνικών  Φυλλαδίων  του  προς  προμήθεια  εξοπλισμού,  σε  όποια  είδη  του

εξοπλισμού υπάρχουν.

ΑΡΘΡΟ 7  ο  

Η παράδοση της προμήθειας από τον προμηθευτή θα γίνει στο κτίριο όπου θα λειτουργήσει ο

ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ηρακλείου. Ο χρόνος εκτέλεσης της

προμήθειας ορίζεται σε 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική ποσοτική και

ποιοτική  παραλαβή  της  προμήθειας  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  επιτροπή  ύστερα  από

μακροσκοπικό έλεγχο, κατά την παράδοση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 8  ο  

Ο  προμηθευτής  υπόκειται  σε  όλους  τους  βάσει  των  κείμενων  διατάξεων  φόρους-  τέλη-

κρατήσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στην

τιμή.
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ΑΡΘΡΟ 9  ο  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει καθολικά και στο σύνολό τους, τα προσφερόμενα

είδη του διαγωνισμού.

       Ηράκλειο   03/10/2013

           

            Θεωρήθηκε             Ο   Συντάκτης     

   Ο Διευθυντής

Μιχελάκης Νίκος Καραγιαννάκης Γιώργος
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