ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ηράκλειο 8/12/2015

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4
Τ.Κ.: 712.02
Τηλ.: 300.100 – 300.090
FAX: 287-600
Θέμα: Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (κουζίνα, πλυντ, ψυγείο κλπ)
ΚΑ:10-7134.005 για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Γενικά
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (κουζίνα,
πλυντ, ψυγείο κλπ) όλων των ΚΕΠΑ και όλων των υπηρεσιών του
Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η..
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 Τεύχος Β΄,
του εν ισχύ Ν 3463/06 περί κυρώσεων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Η πίστωση βαρύνει τον ΚΑ:10-7134.005 “Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών
(κουζίνα, πλυντ, ψυγείο κλπ)” του οικονομικού προϋπολογισμού εσόδωνεξόδων οικονομικού έτους 2015, του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 251του Π.Δ 323/89 του άρθρου 4 & 23
παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/93
Φ.Ε.Κ 185/23.3.93 Τεύχος Β΄, του εν ισχύ Ν. 3463/2006,
περί κυρώσεων
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή του συνόλου
τιμολογίου προσφοράς.
Άρθρο 4ο
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α) Συγγραφή υποχρεώσεων
β) Τεχνικές προδιαγραφές
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 5ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε
φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της
προμήθειας, “Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (κουζίνα, πλυντ, ψυγείο
κλπ)” και το όνομα του προμηθευτή.
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν
ότι:
α.
Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές
β.
Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών για την εκάστοτε
τμηματική παραγγελία, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος
από 15(δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες.
γ.
Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης
Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με
αυτούς.
Άρθρο 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 της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 7ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των συμφωνηθέντων υλικών είναι δυνατόν να γίνει τμηματικά (με
χρονικό όριο παράδοσης 1-ένα χρόνο από την ημερομηνία της σύμβασης ) και
όποτε ζητηθεί (με έγγραφη ενημέρωση προς τον προμηθευτή) σε ανάλογες
ποσότητες από τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
Μετά την παραλαβή των προϊόντων (όλων ή τμηματικά) θα εκδοθεί και το
αντίστοιχο ένταλμα πληρωμής .
Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία που
θα αναλάβει την προμήθεια.
Η παράδοση των προϊόντων όλων ή τμηματικά θα γίνει στις υπηρεσίες του
Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης προς τον προμηθευτή.
Ειδικότερα για την προμήθεια των πλυντηρίων ρούχων, ο προμηθευτής θα έχει
επιπρόσθετα και την υποχρέωση εγκατάστασης των (χωρίς χρηματικό κόστος
για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ).
Άρθρο 8ο
Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με το εκάστοτε πρακτικό τμηματικής παραλαβής, και ξεκινάει με την
κατακύρωση του διαγωνισμού .

Άρθρο 9ο
Έναρξη και λήξης προμήθειας
Η έναρξη της προμήθειας αρχίζει αμέσως μετά την αξιολόγηση των προσφορών
και την επικύρωση του προμηθευτή, και λήγει με την εξάντληση της εγκεκριμένης
προμήθειας.

Άρθρο 10ο
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι τα προς
παραλαβή είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την
προσφορά του προμηθευτή ή έχουν φθορές, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα
αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου με άλλα είδη τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της
παραγγελίας.
Άρθρο 11ο
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 οργανισμό.
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