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Συγγραφή υποχρεώσεων για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου, στοιχείων
δικτύωσης και ανταλλακτικών Η/Υ και των περιφερειακών τους.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου, στοιχείων δικτύωσης και
ανταλλακτικών Η/Υ και των περιφερειακών τους
Άρθρο 2ο
Η παρούσα μελέτη αποτελείται από :
1)

Τεχνική Έκθεση

2)

Συγγραφή Υποχρεώσεων

3)

Τεχνικές Προδιαγραφές

4)

Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς

5)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

6)

Προϋπολογισμός Προσφοράς

Άρθρο 3ο
Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις : α) Ν4412/8-8-2016, β) Ν.3463/08-06-2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», γ) του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), δ) του Ν.4555/2018, ε) των διατάξεων
που διέπουν το Πρόγραμμα Διαύγεια και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και κάθε τροποποίηση που έχει γίνει
στα ανωτέρω έως την ανάθεση της προμήθειας.
Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σαλαμίνας έτους 2019 και η προμήθεια βαρύνει τον Κ.Α.
10-7131.004 για τα είδη 1 έως και 9 ( με το ποσό 1.055,55€ μαζί με το Φ.Π.Α. 24%) ( CPV 32551000-0) και τον Κ.Α. 10-7134.017 για τα
είδη 10,11,12 ( με το ποσό 855,60 € μαζί με το Φ.Π.Α. 24%) ( CPV 30236000-2). Το προβλεπόμενο ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε
1.911,15€ (1.541,25€ πλέον Φ.Π.Α. 24% δηλ. 369,90 € , συνολικό ποσό 1.911,15 € ), όπως αναγράφονται στον προϋπολογισμό της
μελέτης .

Άρθρο 4ο
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων περί
προμηθειών Ο.Τ.Α. εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 5ο
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα είναι (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 147Α 8-8-2016)» . Η παράδοση των ειδών θα γίνει εφάπαξ και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να
κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο αν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών αναιτιολόγητα. 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.
Άρθρο 6ο
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωση µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των υλικών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση
αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν
ακατάλληλης ποσότητας, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών ή στη μείωση του τιμήματος. Το
συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει µε απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.
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Άρθρο 7ο
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των παραπάνω υλικών σε
χώρους που θα του υποδείξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου.
Άρθρο 8ο
Την προσφορά του ο ανάδοχος θα πρέπει να τη στείλει εντός 12 ημερών από την ημερομηνία αποστολής προς αυτόν της
πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς από την αναθέτουσα αρχή.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την απόφαση ανάθεσης να καταθέσει στον Δήμο Σαλαμίνας αντίγραφο ποινικού μητρώου,
ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του
Ν4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Άρθρο 9ο
Ο ανάδοχος μέσα σε προθεσμία 20 (είκοσι) ημέρες απ’ την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με την ανάθεση της εργασίας,
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος.
Επίσης σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του εργοδότη.
Της έκπτωσης προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα η κοινοποίηση ειδικής ανακοίνωσης στον ανάδοχο από τον
εργοδότη, στην οποία περιγράφεται και αιτιολογείται η γενόμενη παράβαση των όρων της σύμβασης και ορίζεται η προθεσμία για την
ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο εργοδότης μπορεί να προχωρήσει στην
κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου. Από την επίδοση της καταγγελίας του εργοδότη ή με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της
προθεσμίας συμμόρφωσης, η σύμβαση λύεται και ο ανάδοχος εκπίπτει αυτομάτως και αυτοδικαίως αυτής.
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν.4412/2016 και του Ν.3463/2006 στα αρμόδια δικαστήρια.

Άρθρο 10ο
Η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί για την εν λόγω εργασία θα είναι εκείνη της απ’ ευθείας ανάθεσης .

Άρθρο 11Ο
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και το Δ.Κ.Κ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα, 21/10/2019

Σαλαμίνα, 15/10/2019
Οι Συντάκτες
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