ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΤΙΤΛΟΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού
Πύργου»
«Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικά συστήματα»
5.592.40€ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Με την συγγραφή αυτή, καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. του 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
β.
Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».

ΑΡΘΡΟ 3

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας
5.592.40 € με Φ.Π.Α. 24%

ανέρχεται στο ποσόν των

ΑΡΘΡΟ 4

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με
απ’ ευθείας Ανάθεση (άρθρο 328 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 5

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 6

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με διάρκεια
τριάντα (30) ημερών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει 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.

ΑΡΘΡΟ 7

α. 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.
β. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση
ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.
γ. 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.

ΑΡΘΡΟ 8

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι :
α. Η σύμβαση

β. Η προσφορά του αναδόχου (προϋπολογισμός & τιμολόγιο προσφοράς)
δ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
ε. Η τεχνική έκθεση & οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ΑΡΘΡΟ 9

Αναπροσαρμογή τιμών
Σε περίπτωση παραλαβής λιγότερων υλικών από τις ποσότητες που
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ο Δήμος δεν θα έχει καμία
υποχρέωση στον Ανάδοχο.
Στη σύμβαση, δύναται να τροποποιηθεί η ποσότητα των παραδοτέων υλικών,
εφόσον προκύψει ανάγκη και η οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφτεί κατά τη
σύνταξη της παρούσας μελέτης, χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της
σύμβασης (τιμή μονάδος υλικών) και το συνολικό της τίμημα. (άρθρο 132)
Το ΝΠΔΔ «ΔΟΠΠ» μπορεί να ζητήσει τροποποίηση της σύμβασης για αύξηση
του συμβατικού ποσού έως 50% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/16.
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