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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η ¨Προμήθεια Λαμπτήρων¨ για
τις ανάγκες Συντήρησης του Δημοτικού οδοφωτισμού και του φωτισμού
των Δημοτικών Κτιρίων και Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.
Άρθρο 2 ο
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σύμβαση
Διακήρυξη
Τεχνικές Προδιαγραφές
Προϋπολογισμός προσφοράς
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνική Έκθεση

Άρθρο 3ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:
 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 Του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως
σήμερα.
 Του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010: Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.
Άρθρο 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομοτεχνική
προσφορά μετά από τεχνική αξιολόγηση και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 5ο
Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του
συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. Επιστρέφεται δε μετά την

εξόφληση της προμήθειας. Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο
έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό
Κατάστημα σε διάστημα εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της
Σύμβασης, καταθέτοντας την προβλεπόμενη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
Άρθρο 6ο
Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται όπως παρακάτω:
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την
παραλαβή των υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει
κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. Εάν η
παράδοση
είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε
αμέσως μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο
εντός τριάντα (30) ημερών.
Σε περίπτωση εφάπαξ παράδοσης των υλικών, θα εκδίδεται τιμολόγιο του
προμηθευτή είτε άμεσα, είτε εντός (30) ημερών το αργότερο.
Άρθρο 7ο
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα είναι το πολύ (30) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας αυτής,
ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 207 του Ν.4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α
8-8-2016)»
(200 € για κάθε ημέρα υπέρβασης της συμβατικής
προθεσμίας).
Η παράδοση των ειδών θα γίνει είτε τμηματικά είτε εφάπαξ, ανάλογα με τις
ανάγκες του Δήμου. Ο Δήμος πάντως διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον
προμηθευτή έκπτωτο όταν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των
υλικών.
Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις του Προμηθευτή
Τα υλικά που θα παραδώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να είναι αρίστης
ποιότητας και να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της
Υπηρεσίας.
Η ποσότητα και η ποιότητα ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα Τεχνικά
Χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε κάθε συγκεκριμένο είδος, ο Ανάδοχος θα
πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του είδους εντός πέντε ημερών από την
ειδοποίηση του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος Σαλαμίνας δικαιούται κατά
την απόλυτη κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών αυτών άνευ
ουδεμίας αποζημιώσεως.

Άρθρο 9ο

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή
σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο
όσο θα διαρκεί το πρόβλημα από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα
βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά
αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής
καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν των δεσμευτικών για
αυτόν προθεσμιών, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. (Άρθρο 207 του
Ν.4412/2016 για εκπρόθεσμη παράδοση).
Άρθρο 10ο
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 11ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους
ανεξαιρέτως τους βάσει των κειμένων νόμων, φόρους, τέλη και κρατήσεις
κατά την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος. Αν μετά την ημερομηνία
αυτή επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν αυτοί που
υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει
αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου.
Άρθρο 12ο
Ενστάσεις
Ενστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ένσταση κατά της
πράξης της αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.) μπορεί να κατατεθεί ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης , η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με ένα επί
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
είναι δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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