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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
-------------------

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά « Προμήθεια τυπογραφικού υλικού »
για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας.
Άρθρο 2ο
-----------Η παρούσα μελέτη αποτελείται από:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνικές προδιαγραφές
4. Τεχνικές προδιαγραφές προσφοράς
5. Ενδεικτικό προϋπολογισμό
6. Προϋπολογισμό προσφοράς.
Άρθρο 3ο
-----------Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις του
Ν.4412/2016 άρθρο 118, του Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) και του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του
Ν. 3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας) , N. 4555 /19-07-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης)
Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί και εγκριθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους
2019 με ΚΑ.10-6613.001
Άρθρο 4ο
-----------Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται
να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα εντός είκοσι (20) ημερών για την υπογραφή της Σύμβασης.
Άρθρο 5ο
-----------Η παράδοση των ειδών θα γίνει άμεσα
δέκα (20) ημερών.

με την υπογραφή της σύμβασης εντός

Ο Δήμος πάντως διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο όταν λήξει ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος
επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται από τον Ν.4412/2016 .
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται οριστική παραλαβή της
προμήθειας μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής θα καθοριστεί με την
προσφορά των συμμετεχόντων.
Άρθρο 6ο
-----------Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των ειδών για έλεγχο ποιότητας και
προδιαγραφών στο χημείο του κράτους ή άλλα εγκεκριμένα ιδρύματα.
Σε περίπτωση που τα είδη δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, ο Δήμος
επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του απέναντι στον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να
αντικαταστήσει τα υστερούντα είδη με άλλα που καλύπτουν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί .
Άρθρο 7ο
----------Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και
παράδοση των παραπάνω ειδών στο Δήμο Σαλαμίνος στις ποσότητες που θα καλύψουν τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο προμηθευτής δε μπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών
επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας και δε μπορεί σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί ευθύνες
τρίτων (μεταφορέων κ.λ.π.) μέχρι την παράδοση των ειδών.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την παραδοθείσα ποσότητα με
άλλη, σύμφωνη με τις προδιαγραφές της μελέτης καθώς και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά,
που τυχόν έχει προκληθεί από την παραπάνω αιτία. Σε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να αναζητήσει πάσα θετική ή αποθεματική ζημιά.
Άρθρο 8ο
-----------Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις
καθώς και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων .

Άρθρο 9ο
----------Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης, πρέπει να
υποβάλλει μαζί με την προσφορά του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τελευταίου εξαμήνου,
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου,
καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους
λόγους αποκλεισμού όπως αναφέρεται στο Ν.4412/2016 άρθρο 73 και 74 .
Η πληρωμή θα γίνεται όπως ορίζεται από τον Ν.4412/2016 .

Άρθρο 10ο
---------------------

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει, με απόφαση Δημάρχου , σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016 άρθρο 118 παρ.2 , στην χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή .
Άρθρο 11ο
------------Η τιμή πώλησης των ειδών θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων
φόρων.
Επίσης με βάση το άρθρο 24 του Ν. 2198/22-3-94 κατά την προμήθεια θα γίνεται
παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4%) επί του καθαρού ποσού της αξίας των υλικών.
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