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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια αναλωσίµων υλικών Η/Υ καθώς και εκτυπωτών για
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Όπου σε αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη Εργοδότης εννοείται ο ∆ήµος Αλίµου και όπου η
λέξη Ανάδοχος, εννοείται ο ανάδοχος εκτέλεσης της προµήθειας που θα ανακηρυχθεί από τη
δηµοπρασία.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Η διενέργεια του παρόντος ∆ιαγωνισµού και η ανάληψη της εργασίας, διέπονται από τις διατάξεις:
1) του Ν.3463/06 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2) του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
3) της Υ.Α.11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης».
4) της Κ.Υ.Α.27319/02 «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97»
5) του µε αριθ. 21437/05.05.11 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.
6) τον Ν.4281/14.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός δαπάνης
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των €16.259,84 πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι
€19.999,60, η δε δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6613.0002, 15.6613.0002, 20.6613.0002 και
30.6613.0002 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου και θα καλυφθεί από πιστώσεις του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 4ο
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – Κατάθεση Προσφορών
Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού. Οι προσφορές θα
κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου είτε αυτοπροσώπως είτε θα αποστέλλονται µε
οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία το αργότερο µέχρι την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. Επιτρέπεται κατάθεση
προσφοράς µόνο για το σύνολο των ζητουµένων ειδών.
ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ικαιούµενοι συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες
φυσικών ή νοµικών προσώπων, που έχουν αντικείµενο δραστηριότητας σχετικό µε την εµπορία
αναλωσίµων Η/Υ και εκτυπωτών και συναφών ειδών.
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Όλα τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισµού .

ΑΡΘΡΟ 7ο
Τρόπος επιλογής αναδόχου
Ανάδοχος της προµήθειας θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για το
σύνολο της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύµβαση
Ο ανάδοχος της προµήθειας είναι υποχρεωµένος, µετά και την έγκριση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας, να προσέλθει µέσα σε διάστηµα δέκα ηµερών για την υπογραφή της σύµβασης και
να προσκοµίσει τη σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η επιστολή θα έχει χρονική ισχύ δύο µήνες
πλέον του συµβατικού χρόνου παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο επί
του οποίου αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα,
- Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό,
- Ο αριθµός της µελέτης,
- Ο τίτλος της εργασίας,
- Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού,
- Τα στοιχεία του συµµετέχοντος.
Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα έγγραφα καθώς και σφραγισµένος
φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα περιέχονται όλα τα
οικονοµικά στοιχεία του προσφερόµενου είδους. Στην τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
που αντιστοιχεί, καθώς και όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
H περιγραφή των ειδών και η σειρά αρίθµησης τους θα πρέπει να ταυτίζονται µε τη σειρά και την
περιγραφή όπως ακριβώς παρατίθενται στην κατάσταση ειδών του συνηµµένου πίνακα που
εκπονήθηκε από το Τµήµα Πληροφορικής και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
συγγραφής υποχρεώσεων . Η προσφερόµενη τιµή δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Πέραν της τιµής προσφοράς ουδεµία διευκρίνιση επιτρέπεται να γραφεί στο έντυπο. Η
προσφερόµενη τιµή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε περίπτωση δε διαφοράς
λαµβάνεται υπ΄ όψιν µόνον η ολογράφως αναγραφόµενη τιµή. Προσφορά µε τιµή µεγαλύτερη της
αναφερόµενης στον ενδεικτικό προϋπολογισµό τιµής αποτελεί λόγο αποκλεισµού.
Επίσης, καµία διόρθωση της τιµής µε σβήσιµο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αυτή ήθελε γίνει µε
διαγράµµιση µονογεγραµµένη µε την υπογραφή και σφραγίδα του συµµετέχοντος.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους
τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους
κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν του συµµετέχοντες για ενεήντα (90) ηµέρες από την
ηµεροµηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί
από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από την παρούσα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού. Προσφορά,
που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ισχύς Σύµβασης
Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται από της υπογραφής της µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2015.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Παράδοση – Παραλαβή των Υλικών
Τα υπό προµήθεια υλικά θα παραδίδονται από τον προµηθευτή τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες
της Υπηρεσίας, το αργότερο εντός δέκα ηµερών (10) από της λήψεως σχετικής εγγράφου εντολής
του Τµήµατος Πληροφορικής. Στα δελτία αποστολής των ειδών θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο
αριθµός της εντολής µε την οποία παραγγέλθηκαν καθώς και ο Κ.Α. του προϋπολογισµού σύµφωνα
µε την εντολή παραγγελίας.
Τα υπό προµήθεια είδη θα παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα στον 1ο όροφο. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι κάποιο είδος δεν είναι σύµφωνο
µε τις προδιαγραφές αυτό θα αντικαθίσταται άµεσα από τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει
την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή
Κοινοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση,
εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά.
Σε περίπτωση που το υπό προµήθεια είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσης επιβάλλονται τα όσα στα
άρθρα 33 κ’ 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της υπ' αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπ.
Εσωτερικών.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Πληρωµή
Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της αξίας του κάθε τιµολογίου, µετά την σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και
κατόπιν έγκρισης αυτού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και πάντα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆.
166/2003 και στην υπ’ αριθ. 7/23.02.09 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.. O ανάδοχος οφείλει να τηρεί
τούς όρους της σύµβασης και να παραδίδει εµπρόθεσµα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονοµική
Υπηρεσία βάσει του Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ν.4093/12,
Φ.Ε.Κ.222Α/12.11.12) προκειµένου να εκδοθεί το σχετικό χρηµατικό ένταλµα.
Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον Νόµο, βαρύνει τον ∆ήµο.
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις οι οποίες και θα περιληφθούν στην
προσφερόµενη από αυτόν τιµή και καµιά αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή
ενδεχόµενη απαίτηση του για επιπλέον καταβολή αποζηµιώσεως σε αυτόν.
Άλιµος, Φεβρουάριος 2015
Η Α/Προϊσταµένη
Τµήµατος Προµηθειών
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