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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 1ο
Η παρούσα μελέτη αφορά την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», προϋπολογισμού 57.200,00 Euro συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α 24%.
Αρθρο 2ο (Ισχύουσες Διατάξεις)
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')
- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
Αρθρο 3ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με όρους που θα καθορίσει η
Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της
τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016. Κάθε προμηθευτής θα μπορεί να
δώσει προσφορά για μέρος ή για το σύνολο της προμήθειας.
Αρθρο 4ο (Ανακοίνωση αποτελέσματος)
Η αναθέτουσα αρχή (Ο.Ε.) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί
αποδείξει. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται
έκπτωτος.
Αρθρο 5ο (Σύμβαση)
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Αρθρο 6ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης)
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν
και τα οριζόμενα στο του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Αρθρο 7ο (Χρόνος παράδοσης-Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου)
Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και
Περιβάλλοντος του Δήμου και είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή των συμβάσεων
(σε περίπτωση που προκύψουν, άνω του ενός, ανάδοχοι). Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.
Αρθρο 8ο (Πλημμελής κατασκευή)
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης ή εμφανίζονται ελαττώματα τότε
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.
Αρθρο 9ο (Φόροι , τέλη , κρατήσεις)
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους , τέλη και κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Αρθρο 10ο (Παραλαβή ειδών-Πληρωμή)
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις
των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας και αν απαιτηθεί τμηματικά και μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται τμηματικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης (12 μήνες) με την
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Αρθρο 11ο (Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές , τεχνικά στοιχεία προσφοράς)
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές .
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τα ζητούμενα απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή προσφορά.
Ο Φορέας δεν δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει στην σύναψη συμβολαίου.
ΣΠΑΡΤΗ: 11/12/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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