ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ
ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
Ευρωπαϊκό Σαμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΡΓΟ: Ππομήθεια Λειηοςπγικού
Εξοπλιζμού Κηιπίος Εξςπηπέηηζηρ
Επιζκεπηών ηος Θεμαηικού Πάπκος ζηο
Τζεπμιάδων
Πξνϋπνινγηζκόο: 7.500,00 € (με ΦΠΑ)

ΓΕΝΘΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άξζξν 1 ν
Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο
Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ

Πξνκήζεηα Λεηηνπξγηθνύ Εμνπιηζκνύ Κηηξίνπ Εμππεξέηεζεο
Επηζθεπηώλ ηνπ Θεκαηηθνύ Πάξθνπ ζην Σδεξκηάδωλ
Άξζξν 2 ν
Δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γίλνληαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α) Σεο ππ.αξηζκ.11389/93 Τπ. Απνθ. "Εληαίνο θαλνληζκόο πξνκεζεηώλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο", ηεο 26625/31-5-93 απνθ. ΤΠΕ, ηνπ Ν.1797/88, ηνπ Ν.2000/91 θαζώο θαη ηωλ
εθηειεζηηθώλ πξάμεωλ ηνπο.
β) Σνπ ελ ηζρύεη Δ.Κ.Κ. εθ' όζνλ δελ αληίθεηηαη ζηα παξαπάλω.

Άξζξν 3 ν
πκβαηηθά ηεύρε
πκβαηηθά ηεύρε θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:
α) Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγωληζκνύ
β) Σν ηηκνιόγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ
γ) Ο Πξνϋπνινγηζκόο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ
δ) Σα ηερληθά ζηνηρεία (ηερληθή πεξηγξαθή) ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ
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Άξζξν 4 ν
Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξόρεηξν δηαγωληζκό κε ηνπο όξνπο πνπ ζα
θαζνξίζεη ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ
7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ηεο Τπ.Απνθ.11389/93
ε πεξίπηωζε πνπ ε αμία (ρωξίο ΦΠΑ) ηνπ δεκνπξαηνύκελνπ αληηθεηκέλνπ ππεξβαίλεη ηα 200.000 ΕΤΡΩ,
ε δηαθήξπμε πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηωλ Ε.Κ.

Άξζξν 5 ν
Δαπάλε δεκνζίεπζεο
Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν, από 4/9/2009, ζύκθωλα κε ην άξζξν 46
ηνπ Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

Άξζξν 6 ν
Αλαθνίλωζε θαηαθύξωζεο - αλάζεζεο / ύκβαζε
ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθύξωζε ή αλάζεζε πξνκήζεηαο απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλωζε
όπωο νξίδεηαη ζην Αξζ.24 ηεο Τπ.Απνθ.11389/93. Με ηελ απνζηνιή ηεο αλαθνίλωζεο ε ζύκβαζε
ζεωξείηαη όηη ζπλάθζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλωζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαηά ηα ινηπά
όπωο ζην αλωηέξω Άξζξν νξίδνληαη.
Μεηά ηελ αλαθνίλωζε θαηαθύξωζεο ε ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη από ηνλ ΟΣΑ πνπ ππνγξάθεηαη θαη από ηα
δπν ζπκβαιιόκελα κέξε, όπωο νξίδεηαη κε ην Άξζξν 25 ηεο Τπ. Απνθ. 11389/93.

Άξζξν 7 ν
Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 10% επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξνκήζεηαο.
Παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή όπωο νξίδεηαη από ην Αξ.26 ηεο Τπ.Απ.11389/93.
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ
παξαιαβή από αξκόδηα επηηξνπή.

Άξζξν 8 ν
Υξόλνο εγγύεζεο
Ο ρξόλνο εγγύεζεο κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή κεηξνύκελνο από ηεο
εκεξνκελίαο ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο ζα θαζαξηζζεί κε ηελ πξνζθνξά ηωλ δηαγωληδόκελωλ θαη ν
ρξόλνο δελ δύλαηαη λα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ ελόο (1) έηνπο.

Άξζξν 9 ν
Έθπηωζε ηνπ αλαδόρνπ
Εθόζνλ ππάξμεη αδηθαηνινγήηωο ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ή ν
αλάδνρνο δελ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο ππνρξεώζεηο ηνπ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπηωηνο
ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αξζξ.35 ηεο Τπ. Απνθ. 11389/93.
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Άξζξν 10 ν
Πιεκκειήο θαηαζθεπή
Εάλ ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγηά ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο, δελ είλαη ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο
ζύκβαζεο, ή εκθαλίδεη ειαηηώκαηα ή θαθνηερλίεο, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απνθαηαζηήζεη ή βειηηώζεη
απηέο, ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.

Άξζξν 11 ν
Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο βάζεη ηωλ θείκελωλ δηαηάμεωλ θόξνπο ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ζα
ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. Ο ΦΠΑ βαξύλεη ηνπο Ο.Σ.Α.

Άξζξν 12 ν
Παξαιαβή Τιηθώλ
Η παξαιαβή, ηωλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ, ζα γίλεη από επηηξνπή παξαιαβήο ζύκθωλα κε ηνλ ηξόπν θαη
θαηά ηνλ ρξόλν πνπ νξίδεηαη από ηε ζύκβαζε. Η επηηξνπή ζπγθξνηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά
πξνκήζεηα, κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζ' απηήλ νξίδεηαη θαη ν πξόεδξνο ηεο,
θαηά ηα ινηπά όπωο νξίδνληαη από ην Άξζξν 28 ηεο Τπ.Απνθ.11389/93.
Η παξαιαβή ηωλ πιηθώλ θαη ε έθδνζε ηωλ ζρεηηθώλ πξωηνθόιιωλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα
από ηνλ νξηδόκελν από ηελ ζύκβαζε ρξόλν, θαηά ηα ινηπά όπωο ην Αξζξ.29 ηεο Τπ.Απνθ.11389/93
νξίδεηαη.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΘΣΑΜΕΝΟ

ΣΖΕΡΜΘΑΔΩΝ 2013
Οη πληάμαληεο

ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΝΣΑΣΩΑΚΗ
ΠΟΛΘΣΘΚΟ ΜΗΥΑΝΘΚΟ Σ.Ε.
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