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Κ.Α. 35-7135.010

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
Αρθρο  1  ο

Το  αντικείμενο της μελέτης  είναι η  προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων για τις
ανάγκες  του  Τμήματος  Πρασίνου  στα  πλαίσια  της  συντήρησης  των  χώρων
πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου. 

Αρθρο  2  ο

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
ισχύει Ν. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Kώδικα.
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. /35-7135.010 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού  έτους  2015,  με  τίτλο  "Προμήθεια  διαφόρων  γεωργικών
μηχανημάτων ".

Αρθρο 3  ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας  αυτής θα πραγματοποιηθεί  με απ’ ευθείας  ανάθεση
(μετά από συλλογή προσφορών) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, 24 και
25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Η συλλογή προσφορών θα γίνει μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www  .  heraklion  .  gr    όπου
θα ορίζεται ο τρόπος κατάθεσης και η ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών.

Αρθρο 4  ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
Α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
Β) Τεχνικές Προδιαγραφές
Γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

Αρθρο 5  ο   
Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:
1.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου  με  το  οποίο  θα
πιστοποιείται η εγγραφή του, το επάγγελμά του και στις δραστηριότητες η εμπορία
των ειδών της μελέτης τελευταίου τριμήνου. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι
τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι
ότι η αντιπροσωπεία, ή ο προμηθευτής, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει
τις ανάγκες σε ανταλλακτικά για 10 χρόνια, για τα προσφερόμενα μηχανήματα,
στην δήλωση αυτή θα αναφέρει και σε πόσο χρονικό διάστημα από την αναγγελία

των αναγκών μας, θα μας καλύπτει.

http://www.heraklion.gr/


Αρθρο 6  ο

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 την τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Η προσφορά θα απαρτίζεται από δυο κλειστούς φακέλους, ένα φάκελο με τα
δικαιολογητικά  συμμετοχής  (και  ενημερωτικά  φυλλάδια  αν  υπάρχουν)  και  ένα
φάκελο  με την οικονομική προσφορά.  Τα μηχανήματα θα πρέπει  να έχουν
εγγύηση  λειτουργίας  τουλάχιστον  για  ένα έτος. Η  αξιολόγηση  των
μηχανημάτων θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Αρθρο 7  ο

Τόπος παράδοσης
Η παράδοση και εκφόρτωση των μηχανημάτων  καθώς και η επίδειξη του τρόπου
λειτουργίας  τους  θα γίνει  στο  Δημοτικό  Φυτώριο στην Όαση σε  χώρο που θα
υποδειχθεί από το Τμήμα Πρασίνου σε διάστημα (15) ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής του Συμφωνητικού μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή. 
 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την
μεταφορά και την παράδοση των μηχανημάτων στο Τμήμα Πρασίνου του Δήμου
και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που
πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι της παράδοσής τους. Η εκφόρτωση
των μηχανημάτων θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή (δικά του εργατικά).

Αρθρο 8  ο

Παραλαβή
Η παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει  από την τριμελή επιτροπή του άρθρου
του28 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Αρθρο 9  ο           
Πλημμελής κατασκευή
Εάν  κατά  την  παραλαβή  των  μηχανημάτων,  αυτά  δεν  είναι  σύμφωνα  με  τις
προδιαγραφές της μελέτης ή έχουν ελαττωματική κατασκευή,  τότε ο ανάδοχος
υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  τα  μηχανήματα  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που
αναφέρονται στα άρθρα 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Αρθρο 10ο
Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς ανά είδος. Στην
τιμή  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  ως  και  κάθε  άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

Αρθρο 11  ο    

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης,  ο ανάδοχος στον οποίο έγινε  η
κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που
να καλύπτει  το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών,  χωρίς  Φ.Π.Α.   Η
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών .

Αρθρο 12ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο  ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  τους  φόρους  ή  κρατήσεις,  βάσει  των  κειμένων
διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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