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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραπάνω
προμήθειας και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της. Με τον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει η επιλογή του
αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τη σίτιση
των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Θερίσου Δήμου Χανίων για το σχολικό έτος 2012 - 2013.
Η προμήθεια έχει προϋπολογισμό 99.270,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και χρηματοδοτείται
από ιδίους πόρους.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
1. Της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23.03.1993)
2. Του Ν. 2286/95 περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ
Α’ 19/01.02.1995)
3. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτές ισχύουν κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. Την ΥΑ Π1/84/97 (ΦΕΚ 319/97 Τεύχος Β’) περί εξαίρεσης προμηθειών που πραγματοποιούνται με
ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
6. Την αρ. πρωτ. οικ. 61149/24679/29-07-2011 χορήγηση εξουσιοδότησης στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
για την διενέργεια διαγωνισμών για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγών για τα είδη που
αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ.
7. Την αριθ. Γ2/3732/20-9-88 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ., ΕΣ. & ΟΙΚ. (ΦΕΚ 767/88 Τ. Β’) «Δωρεάν
σίτιση μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων».
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι τα εξής:
Α) Διακήρυξη
Β) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
Δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στα 99.270,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23%). Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον οικείο κωδικό των
προϋπολογισμών ετών 2012 και 2013 (Κ.Α. 15-6481.002).
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για
τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής
υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών τευχών διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
6.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
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Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
προϋπολογισθείσας αξίας, ήτοι 4.963,50 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει μέχρι την
υπογραφή της σύμβασης.
6.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής θα αντικατασταθεί, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας,
χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα ακολουθεί την διάρκεια της σύμβασης.
6.3. Οι εγγυήσεις πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα:
• Την ημερομηνία έκδοσης
• Τον εκδότη
• Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) προς τον οποίο απευθύνεται
• Τον αριθμό της εγγύησης
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
• Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
• Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως
• Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση
• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου
• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό
αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν σχετικής κοινοποίησης ανακοίνωσης - πρόσκλησης
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης.
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ακολουθεί το σχολικό έτος 2012 - 2013, ξεκινώντας από την υπογραφή της.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού και
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
• Τα συμβαλλόμενα μέρη
• Τα προς προμήθεια υλικά και ποσότητα
• Την τιμή
• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
• Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών
• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
• Τις προβλεπόμενες ρήτρες
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
• Τον τρόπο πληρωμής
• Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας
• Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 25
του ΕΚΠΟΤΑ)
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των συσσιτίων θα γίνεται την ίδια ημέρα από τη λήψη της ανάλογης παραγγελίας από τον
Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα και οπωσδήποτε μέσα σε χρονικό διάστημα 60
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής
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(αναφέρονται στο άρθρο 16 της διακήρυξης) και τον έλεγχο του σχετικού εντάλματος από την Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60)
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συμβασιούχο.
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και διανομής των συσσιτίων στους μαθητές
από το προσωπικό του.
Επίσης τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και επαναληπτικών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009).
Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον προμηθευτή:
• Στις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του σχολείου
• Στις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του
διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με τον Διευθυντή του σχολείου
• Σε έκτακτες περιπτώσεις που τα σχολεία παραμένουν κλειστά με απόφαση Δημάρχου ή άλλου
εξουσιοδοτημένου οργάνου
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας.
Είναι σε ισχύ όσα προβλέπει το άρθρο 17 της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού περί «Κυρώσεων».
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά
περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που
τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους του νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν
κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και διανομής των ειδών στο
χρόνο και τόπο που θα του υποδειχθεί από το Δήμο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Χανίων.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χανιά, Ιούλιος 2012
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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