ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΟΜΑ, ΚΕΜ
Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου
Σκορδυλών και Χαρκούτση (Παλαιά
Λαχαναγορά), Τ.Κ 71202 Ηράκλειο
Κρήτης
Πληροφορίες: Καρδάση Ελένη
Τηλ.: 2813 409542, 2813409827
Fax: 2813 409550
E-mail: kardasihelen@gmail.com

Ηράκλειο,
…../…../2019

ΜΕΛΕΤΗ:
Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (επίπλων) για τη Δομή «Κέντρο
Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου», της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου,
που βρίσκεται στη διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου, Σκορδυλών και Χαρκούτση
(Παλαιά Λαχαναγορά), ΤΚ 71202, Ηράκλειο Κρήτης

ΫY: 10.998,80€
Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
CPV: 39000000-2, « Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου) »

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Περιεχόμενα
• Τεχνικές Προδιαγραφές
• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης
• Τιμολόγιο Προσφοράς
• Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΟΜΑ, ΚΕΜ
Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου Σκορδυλών
και Χαρκούτση (Παλαιά Λαχαναγορά), Τ.Κ
71202 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Καρδάση Ελένη
Τηλ.: 2813 409542, 2813409827
Fax: 2813 409550
E-mail: kardasihelen@gmail.com

: Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (επίπλων) για
τη Δομή «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και
ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου», της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου
CPV: 39000000-2, « Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται
έπιπλα γραφείου) »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν στην μελέτη για την
Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (γραφεία, ντουλάπες, καρέκλες γραφείου, ερμάρια) στο Κέντρο
Κοινότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Πρόκειται για
υπηρεσία της Δ/νσης

Κοινωνικής

Ανάπτυξης και κρίνεται απαραίτητη η

στελέχωση της δομής προκειμένου να ικανοποιήσει ανάγκες υλοποίησης του
προγράμματος και ιδιαίτερα των χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου και ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση
των ενδιαφερομένων πολιτών.
Η

προμήθεια

θα

βαρύνει

τον

κωδικό

Κ.Α.

60-6473.003

του

προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειου, με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα
του

Κέντρου

10.998,80€

Κοινότητας,
του

του

παραρτήματος

Προϋπολογισμού

Δαπανών

Ρομά

και

Οικονομικού

του

ΚΕΜ»

έτους

ποσού

2019.

Η

χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από το Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»
βάση της υπ΄ αριθμού 6.941/05-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» και MIS
5002180 στο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα εξής :
Γραφεία επαγγελματικά 15
γραφεία επαγγελματικά με μελαμίνη 150 πλάτος χ 70 βάθος 75 ύψος στο χρώμα
του ξύλου με δυο συρτάρια και κλειδαριά

Ερμάριο -ντουλάπι γραφείου 5
ντουλάπι γραφείου-ερμάριο 80χ38χ78 στο χρώμα του ξύλου, με κλειδαριά
ασφαλείας
Ντουλάπες γραφείου επαγγελματικές 9
•
•

Ντουλάπες γραφείου επαγγελματικές με κλειδαριά 240χ1,64 στο χρώμα
του ξύλου (4τεμ)
Ντουλάπες γραφείου επαγγελματικές με κλειδαριά 80χ40χ200 στο χρώμα
του ξύλου (5τεμ)

Καρέκλες Γραφείου 20
καρέκλες γραφείου με ύφασμα περιστρεφόμενες, με μπράτσα, μαύρου χρώματος
Μήκος: 63 εκ. Πλάτος: 53 εκ. Ύψος:94-108 εκ.

1

2
3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΜΑΡΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
240Χ1,64
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
80Χ40Χ200
ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
15

TEM

5

TEM

4

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

20

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων, κατά τη διαδικασία της παράδοσης
και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι
την παράδοσή τους.

Η Συντάκτρια

Ο Διευθυντής Κοινωνικής
Ανάπτυξης

Ελένη Καρδάση

Φανούρης Οικονομάκης

Η Αντ/ρχος

Μαρία Καναβάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΟΜΑ, ΚΕΜ
Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου
Σκορδυλών και Χαρκούτση (Παλαιά
Λαχαναγορά), Τ.Κ 71202 Ηράκλειο
Κρήτης
Πληροφορίες: Καρδάση Ελένη
Τηλ.: 2813 409542, 2813409827
Fax: 2813 409550
E-mail: kardasihelen@gmail.com

: Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (επίπλων)
για τη Δομή «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα
Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου», της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου
Ηρακλείου
CPV: 39000000-2, « Έπιπλα (όπου
περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου) »

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

2

3

4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΜΑΡΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
240Χ1,64
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
80Χ40Χ200
ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
15

ΤΙΜΗ
ΠΡΟ
ΦΠΑ
195

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ
ΦΠΑ
2.925,00

TEM

5

135

675,00

TEM

4

530

2120,00

ΤΕΜ

5

270

1350,00

ΤΕΜ

20

90

1800,00

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ

8.870,00
2.128,80
10.998,80

Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 10.998,80€
(συμπεριλαμβανομένου ) θα βαρύνει τον οικείο ΚΑ 60-6473.003 του
προϋπολογισμού του Δήμου με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου
Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ», για το οικονομικό έτος 2019.
Η Συντάκτρια

Ο Δ/ντής Κοινωνικής Ανάπτυξης

Ελένη Καρδάση

Φανούρης Οικονομάκης

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
: Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (επίπλων)
για τη Δομή «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ
στο Δήμο Ηρακλείου», της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης
του Δήμου Ηρακλείου
CPV: 39000000-2, « Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα
γραφείου) »

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του/της ……………………………
με έδρα
……………………………..….,
Οδός……………………………………….
……………………………...
αριθ……….,
Τ.Κ.
………,
Τηλ………………….,
ΦΑΞ………………Δ/νση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:……………………………………………………………………
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:Σύνολο προσφοράς

1

2

3

4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΜΑΡΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
240Χ1,64
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
80Χ40Χ200
ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
15

TEM

5

TEM

4

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

20

ΤΙΜΗ
ΠΡΟ
ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο Προσφοράς σε ευρώ (αριθμητικά):………………………………………………………………
Σύνολο Προσφοράς σε ευρώ (ολογράφως):…………………………………………………………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΟΜΑ, ΚΕΜ
Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου
Σκορδυλών και Χαρκούτση (Παλαιά
Λαχαναγορά), Τ.Κ 71202 Ηράκλειο
Κρήτης
Πληροφορίες: Καρδάση Ελένη
Τηλ.: 2813 409542, 2813409827
Fax: 2813 409550
E-mail: kardasihelen@gmail.com

: Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (επίπλων)
για τη Δομή «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα
Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου», της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου
Ηρακλείου
CPV: 39000000-2, « Έπιπλα (όπου
περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου) »

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (γραφεία, ντουλάπες,
καρέκλες γραφείου) για την κάλυψη και την εύρυθμη λειτουργία της Δομής «Κέντρο Κοινότητας,
Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου».
Η προμήθεια θα γίνει με Απευθείας Ανάθεση και ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η
χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του προϋπολογισμού.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την
ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και
να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις

Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις.
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.
1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 60-6473.003 του προϋπολογισμού του Δήμου
Ηράκλειου, με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος
Ρομά και του ΚΕΜ». Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από το Ε.Π. «Κρήτη 20142020» βάση της υπ΄ αριθμού 6.941/05-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο
Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» και MIS 5002180 στο από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

Σελίδα 6

Άρθρο 3
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει της τιμής, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή
προσφορών, τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω
προμήθεια.

Άρθρο 4
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α)
β)
γ)
δ)

Τεχνικές προδιαγραφές
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Συγγραφή υποχρεώσεων
Τιμολόγιο Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός φακέλου της προσφοράς τους:
(1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης στην οποία θα δηλώνουν ότι:
• Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
• Είναι εγγεγραμμένοι στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της
προμήθειας - κωδικό επαγγέλματος.
• Δεν έχουν συμμετέχει 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/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48),
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (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.
• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
• Έχουν λάβει γνώσει των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων
και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
(2) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης έντυπο με
την οικονομική προσφορά. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά στοιχεία για κάθε
προσφερόμενο είδος, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 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 ισχύουσες διατάξεις.
Κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου
Ηρακλείου, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά, μόνο βάσει της
τιμής και τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Αντιδημάρχου.
Άρθρο 7ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος σε προσφέροντες.
Η Απόφαση ανάθεσης της προμήθειας ανακοινώνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας σε όλους
τους προσφέροντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο
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Σύμβαση:
Ο ανάδοχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της προμήθειας πάγιου εξοπλισμού (γραφεία,
ντουλάπες, καρέκλες γραφείου) του Κέντρου Κοινότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου
Ηρακλείου, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της
απόφασης του Αντιδημάρχου για την ανάθεση της, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει
την κατά το άρθρο 10 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:
Ο Μειοδότης της προμήθειας πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει τα
παρακάτω δικαιολογητικά :
• Εγγυητική καλής εκτέλεσης
• Ασφαλιστική ενημερότητα και
• Φορολογική ενημερότητα.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:
Προ της υπογραφής της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας
για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης και των Τμημάτων
της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Παράδοση:
Η παράδοση των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα γίνει στα σημεία που θα υποδείξει ο
αναθέτων φορέας, τις ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων και των
εγκαταστάσεων μέσα στο χώρο των υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παράδοσης. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και την παράδοση και σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από
υπαιτιότητά του μέχρι την παράδοσή τους.
Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών.
1. Αν τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 207 και 209 του
Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
προδοθέντων υλικών και εργασιών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται
επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Παραλαβή υλικών προμήθειας:
1. Η παραλαβή των υλικών και εργασιών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016. Η εκφόρτωση των
υλικών θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση:
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
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μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 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 / ανάδοχος 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.
2. 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 /
ανάδοχος 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 / αναδόχου, που υποβάλλεται
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου 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 /
ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή
ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή / ανάδοχο των υλικών που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει
χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου:
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
A) Τιμολόγιο του προμηθευτή / αναδόχου.
Β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό
προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.
Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου Ηρακλείου.
Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Τιμή:
Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ € και πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς 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 16ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις:
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο Ηρακλείου.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Παράδοση Υλικών (Χρόνος Τόπος Τρόπος):
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης & λειτουργίας για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό
διάστημα εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία της υπογραφείσας σύμβασης. Η
παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
Η Συντάκτρια

Ο Δ/ντής Κοινωνικής Ανάπτυξης

Ελένη Καρδάση

Φανούρης Οικονομάκης
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