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ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Το αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες του τμήματος
Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά :
• Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδοστρώματος λευκό
• Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδοστρώματος κίτρινο
• Γυάλινα σφαιρίδια
Η εφαρμογή του χρώματος θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας.
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. 185/23-393 Τ.Β,
• του εν ισχύ Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων,
• του Ν. 2286/95
• την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
•

και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)
•

και τις σχετικές εγκυκλίους που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παραπάνω διατάξεις.

Η πίστωση είναι σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 30-6662.009 με τίτλο:« Προμήθεια υλικών για τη
διαγράμμιση οδών και κόμβων».
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Πρόχειρου
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν.
2286/95, τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ , την Π1/7446/2002
απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 112/Β) με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή - προσφορά.
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα αναφερόμενα υλικά από διαφορετικούς προμηθευτές.
Άρθρο 4ο
Συμβατικά στοιχεία.
1.
2.
3.
4.

Συγγραφή υποχρεώσεων μελέτης
Τεχνική Περιγραφή Μελέτης
Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
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5. Προϋπολογισμός Προσφοράς
6. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του
προμηθευτή.
7. Περίληψη Διακήρυξης
Δημοσίευση Διακήρυξης:
Η περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της
έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 23 παρ
5) και τοιχοκολλάται στην εξώθυρα ή σε άλλο μέρος του δημοτικού καταστήματος που είναι
προορισμένο για το σκοπό αυτό και γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο. (άρθρο 284 παρ.2 Ν.3463/06).
Άρθρο 5ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από :
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της
παρούσας διακήρυξης και άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 ποσού 592,00 ευρώ .
2)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των
υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος , και θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του
άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και
ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι:
• Eίναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημερομηνία διενέργειες του διαγωνισμού.
• Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
• Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά μετά από έγγραφες εντολές της
υπηρεσίας.
• Ο χρόνος παράδοσης των υλικών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της (έγγραφης ή προφορικής) εντολής της
υπηρεσίας.
• Η προμήθεια των υλικών θα ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα ( 12 ) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης-συμφωνητικού.
• Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της
προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
Άρθρο 6ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση 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 τριμελή
επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 7ο
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών από τον προμηθευτή θα πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο
που θα ορίζει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, μπορεί δε να γίνεται τμηματικά ή όπως
διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος και σύμφωνα με τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της υπηρεσίας.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών σε
πιστοποιημένα εργαστήρια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την κρίση της, με έξοδα του
προμηθευτή.
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Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη για προμήθεια μεγάλης ποσότητας υλικών, ο προμηθευτής
οφείλει να διαθέτει τα κατάλληλα σε μέγεθος οχήματα – μηχανήματα μεταφοράς προκειμένου να
εναποτεθούν τα υλικά της προμήθειας στο επιθυμητό από την υπηρεσία, χώρο και τόπο.
Ο χρόνος παράδοσης της οριζόμενης (τμηματικής) ποσότητας των υλικών που θα ζητηθεί από
την υπηρεσία, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα
της (έγγραφης ή προφορικής) εντολής της υπηρεσίας. Η προμήθεια ολόκληρης της ποσότητας των
υλικών θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα ( 12 ) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού χρόνου από υπαιτιότητά
του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις που επιβάλλονται
(άρθρο 27 της υπ΄ αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται να πληρώσει στον Δήμο
πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.
Άρθρο 8ο
Παραλαβή
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9ο
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει
σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 10ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Για την υπογραφή του συμφωνητικού, απαιτείται ο ανάδοχος να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας των υλικών και της εργασίας τοποθέτησής τους στον
παραπάνω χώρο, πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας – αξία προσφοράς χωρίς
Φ.Π.Α.(άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014)
Ο χρόνος ισχύος της υπόψη εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες
(μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης των υλικών [άρθρο 26,
παρ. 2δ(11)] του ΕΚΠΟΤΑ.
Μετά την πάροδο του οριζόμενου χρόνου εγγύησης από την παραλαβή των υλικών επιστρέφεται στον
ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν υπάρχουν παρατηρήσεις στο πρωτόκολλο
παραλαβής από την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι της ολικής αποκατάστασης των
ελλείψεων και ελαττωμάτων και γενικά υποχρεώσεων του προμηθευτή που παρατηρήθηκαν.
Άρθρο 11ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.
Ο Φ. Π. Α. βαρύνει το Δήμο.

Ηράκλειο, …/04/2016

Συντάχθηκε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χαιρέτη Πελαγία
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων & Μελετών
Μιχελάκης Νίκος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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