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Προμήθεια:
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αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ.
Σελινούντα Δ.Ε. Αιγίου του
Δήμου Αιγιαλείας»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός αντλητικού συγκροτήματος
στο Τ.Κ. Σελινούντα Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία θα γίνει με Συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και με
κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, η οποία
θα συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 2ο ΤΕΥΧΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Τα τεύχη Ανάθεσης της προμήθειας αποτελούνται από:
i.
Τεχνική Περιγραφή
ii.
Συγγραφή Υποχρεώσεων
iii.
Τεχνικές Προδιαγραφές
iv.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
v.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος αποτελούν :
i.
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών
ii.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης
iii.
Ο προυπολογισμός προσφοράς
iv.
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων
v.
Η Τεχνική Περιγραφή
Η σύμβαση προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει.
3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 3ο Ισχύουσες διατάξεις
Η σύμβαση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση
αντλητικού συγκροτήματος.Κ.
Σελινούντα Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας ». διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα την παρ. 4
και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.
3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 4ο
Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή
Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες :
α. εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και
β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο Αιγιαλείας.
Άρθρο 5ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές θα ισχύουν για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία υποβολής τους
Άρθρο 6ο
Ποιοτική κατάσταση υλικών
Εάν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης η εμφανίζει
ελαττώματα ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην αντικατάσταση των, χωρίς καμία
επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Για την διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας με
δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.
Άρθρο 7ο
Ποσοτική παραλαβή υλικών
Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από την ημέρα παραγγελίας αυτών.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται είτε στις αποθήκες του Δήμου Αιγιαλείας, είτε επί τόπου του
Έργου, από τα εντεταλμένα όργανα αυτού η οποία θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις
ανάγκες των συνεργείων του Δήμου και μετά από έγγραφη εντολή της Τ.Υ. του Δήμου Αιγιαλείας.
Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον
προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.
Άρθρο 8ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση ανάδοχου
Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας ο προμηθευτής θα ενημερώνεται αρχικά εγγράφως και στην
συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (5)
ημερολογιακές ημέρες, πέραν της οποίας για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα
τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ.
Μετά από 60 ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 9ο
Αθέτηση όρων συμφωνίας
9.1 Η από μέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσης διακήρυξης και της
υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωση του προς τους όρους αυτών παρέχει στο
Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
9.2 Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια:
α)Την απώλεια υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού κατατιθέμενης
εγγύησης.
β)Την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία θετική ή
αποθετική στην οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.
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