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ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Το αντικείµενο της µελέτης είναι «Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Συνεργείων
Αποκοµιδής Απορριµµάτων» για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, όπως είναι
άνυδρος ασβέστη φτυάρια, τσουγκράνες, φαράσια, γάντια κ.λ.π..

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
Η προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις κάτωθι ισχύουσες διατάξεις :
1.Τα άρθρα 116, 118 & 120 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016).
2.Τα άρθρα 377 & 379 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016).
3.Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010.
4.Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5.Τα άρθρα 206 ως 215 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016).
6. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
«Προµήθεια
7. Η πίστωση είναι σε βάρος του κωδικού Κ.Α 20-6699.003 µε τίτλο :
Αναλωσίµων Ειδών Συνεργείων Αποκοµιδής Απορριµµάτων» προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2018.
8. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) πρόγραµµα Κλεισθένης 1 τις διατάξεις των
άρθρων 203 & 204.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας .
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος και µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα προσφορά,
από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής κατόπιν ανάρτησης σχετικής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο site του ∆ήµου Ηρακλείου, τηρουµένων των
τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας.
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Άρθρο 4ο.
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος .
Α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
Β) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
∆) Τιµολόγιο Προσφοράς

Άρθρο 5ο.
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν Ενιαίο κλειστό φάκελο προσφοράς όπου θα
αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, ο τίτλος του Έργου για
τον οποίο υποβάλλεται, ο αριθµός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και τα
στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαµβάνει:
- Την Οικονοµική προσφορά του υποψήφιου.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
1) Τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτη.
2) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης συγγραφής Υποχρεώσεων
της ανάθεσης και συµφωνούν µε αυτούς.
3)Η επιχείρησή είναι ενήµερη φορολογικά και ασφαλιστικά.
4)Η επιχείρησή είναι εγγεγραµµένη στο Επιµελητήριο σε σχετικό κωδικό επαγγέλµατος.
5) ∆εν υπάρχει συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες , σε
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/∆ΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/∆ΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α'
48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/∆ΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),
2011/36/ΕΕ, Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198 αντίστοιχα .
6. ∆εν υπάρχει καταδίκη για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας.
Άρθρο 6ο .
Αξιολόγηση προσφορών –Ανάθεση της προµήθειας .
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η απόφαση για την ανάθεση της, θα γίνει σύµφωνα µε
τις ανωτέρω διατάξεις.

3 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.doc

Σελίδα 2 από 5

Κριτήριο για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η πλέον συµφέρουσα προσφορά
τηρουµένων των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής.
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε απόφαση αντιδηµάρχου.
Άρθρο 7ο .
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης:
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την
απόδειξη της επαγγελµατικής ικανότητας ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η
προµήθεια, εντός 15 ηµερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί θα πρέπει να
προσκοµίσει τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου.
Υπόχρεοι για την κατάθεση.
1.Τα φυσικά πρόσωπα.
2. Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3. ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε
4.) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται σ’
αυτό η εγγραφή του και το επάγγελµά του το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές µε το
αντικείµενο της ανάθεσης το οποίο αν δεν συνάδει µε το είδος των εργασιών θα οδηγεί σε
αποκλεισµό του συµµετέχοντος, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Άρθρο 8ο .
Σύµβαση.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της προµήθειας, υποχρεούται να προσέλθει εντός
ΕΊΚΟΣΙ (20) ηµερών από την σχετική πρόσκληση για υπογραφή της σύµβασης και να
καταθέσει την κατά το άρθρο 8 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης:
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της συµβατικής αξίας της
εκτός Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Παρέχεται δε µε
εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά
την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της.
,
Άρθρο 9ο .
Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή θα γίνει από τις επιτροπές του ∆ήµου Ηρακλείου σύµφωνα µε τις ανωτέρω
διατάξεις . Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής .
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Ο χώρος που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των
υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους
όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού
χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε
είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η
προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου
αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της
συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η
παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν
πριν από την αντικατάσταση τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική
εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 10ο .
Τιµή
Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το
Φ.Π.Α.
Άρθρο 11 .
Τρόπος πληρωµής
Σύµφωνα µε την περίπτωση 2α του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, η πληρωµή θα γίνει µε την
εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή.
Άρθρο 12.
Φόροι . Τέλη . Κρατήσεις .
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους τέλη ,κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας .
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο .

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αλεξάκης Στυλιανός
Αρχιτέκτων Mηχ. µε α' β
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∆ηµήτρης Πατούνας
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