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ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ¨Προμήθεια Διαφόρων Λαμπτήρων¨ και την ¨Προμήθεια
Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών¨ για τις ανάγκες Συντήρησης του Δημοτικού Φωτισμού, των Δημοτικών
Κτιρίων και Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σαλαμίνας.

ΑΡΘΡΟ 2 ο
Τα τεύχη δημοπράτησης αποτελούνται από :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Προϋπολογισμός Προσφοράς
5. Τεχνικές Προδιαγραφές
6. Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα:
Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 0.Κ.Κ.
Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 4412/2016 δημόσιες συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προμήθεια του συνόλου των υλικών και η τήρηση όλων των τεχνικών
προδιαγραφών οι οποίες πρέπει να είναι ίδιες η καλύτερες.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ¨Προμήθειας Διαφόρων Λαμπτήρων¨ με Κ.Α. 20-6662.047 ανέρχεται στο
ποσό των 19.997,50 € με Φ.Π.A 24% 4.779,4 € δηλαδή συνολικά 24.796,90 €.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της¨ Προμήθειας Διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών¨ με Κ.Α. 20-6662.046
ανέρχεται στο ποσό των 6.973,50 € με Φ.Π.Α. 24% 1.673,64 € δηλαδή συνολικά 8.647,14 €.

ΑΡΘΡΟ 4ο
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.

ΑΡΘΡΟ 5ο
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. Επειδή
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.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου έως το τέλος του έτους από την
υπογραφή της σύμβασης. Ο Δήμος πάντως διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο όταν λήξει ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου επιβάλλονται ποινικές ρήτρες
σύμφωνα με το άρθρο 207 του 4412/2016
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται
οριστική παραλαβή της προμήθειας μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής θα καθοριστεί
σε 1 έτος .

ΑΡΘΡΟ 7ο
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η
καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωση µε τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και 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.

ΑΡΘΡΟ 8ο
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. Ο χρόνος εγγύησης
δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των υλικών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε 1 έτος από την
ημερομηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας υλικού. Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται
περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν εντολής του Δήμου. Υπέρβαση
του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους
υλικού μέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
4412/2016. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο
μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 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 της προαναφερθείσης
προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το
ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. (Άρθρο 207 κυρώσεις
για εμπρόθεσμη παράδοση).

ΑΡΘΡΟ 10ο
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς
και το κόστος μεταφοράς από την προμήθεια των ειδών, η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις στον τύπο
βαρύνει τον προμηθευτή. Σημειώνεται ότι στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως τέλη (π.χ.
τέλη ανακύκλωσης λαμπτήρων).

ΑΡΘΡΟ 11ο
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει στη χαμηλότερη τιμή
αξιολογηθούν οι προσφορές με απόφαση οικονομικής επιτροπής

αφού

ΑΡΘΡΟ 12ο
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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