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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
‘Αρθρο 1
Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού για την κάλυψη
σχετικών αναγκών του Δήμου
‘Αρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν
4111/2013(ΦΕΚ Α΄18)
3. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
4. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
5. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Του
Ν.
3886/2010
(ΦΕΚ
173/30.09.2010
τεύχος
Α’)
«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων..» και έως την ημερομηνία
παύσεως ισχύος του 31.12.2016.
7. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
8. Της αριθμ. πρωτ.
Π1/542/ 4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με
θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
‘Αρθρο 3
Οικονομικό αντικείμενο
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο πόσον των 265.000,00 €
καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Πύργου.

και θα

Άρθρο 4
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr με ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Άρθρο 5
Συμβατικά στοιχεία
α) Διακήρυξη
β) Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός - Τεχνικές προδιαγραφές
δ) Οικονομική προσφορά
Άρθρο 6
Αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Η απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
επί αποδείξει.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών του Ν. 3886/2010.
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα µε τα
άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013.
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Άρθρο 7
Εγγυήσεις
Για την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 1% του
καθαρού ποσού της ομάδας ή των ομάδων που θα συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
Άρθρο 8
Οικονομική προσφορά
Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο των ομάδων του
προϋπολογισμού, ή για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα περιλαμβάνει
το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στην ομάδα Α, δύο (2) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, θα έχουν προσκομίσει δείγμα στην Υπηρεσία για
τα είδη των α/α 18 (λαμπτήρας LED 47-50 W) και 21 (λαμπτήρας LED 28-30 W).
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στην ομάδα Γ, δύο (2) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, θα έχουν προσκομίσει δείγμα στην Υπηρεσία για
το σύνολο των ειδών της ομάδας.
Επιπλέον θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της μελέτης.
Τα ανωτέρω ισχύουν με ποινή αποκλεισμού.
Άρθρο 9
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματικά
στο σχετικό αντικείμενο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια ή
επαγγελματικές οργανώσεις.

Άρθρο 10
Παράδοση-Παραλαβή
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας (μέσω έγγραφων εντολών), με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του
προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των ειδών από την επίδοση της εντολής καθορίζονται ως εξής:
Για τις ομάδες Α, Β και Γ σε δύο (2) μήνες.
Για την ομάδα Δ δέκα (10) ημέρες.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν.
4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του
Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.
Άρθρο 11
Σύμβαση-διάρκεια
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης την οποία αναλαμβάνει και να
καταθέσει τις κατά το άρθρο 6 της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση.
Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του κάθε φορέα που αφορά η προμήθεια.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ΟΚΤΩ (8) μήνες.
Άρθρο 12
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.
3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν
από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση
που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 13
Αυξομείωση ποσοτήτων
Σε περίπτωση παραλαβής λιγότερων υλικών από τις ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό ο Δήμος δεν θα έχει καμία υποχρέωση στον Ανάδοχο.

Πύργος, 02/10/2018
Ο Συντάξας
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