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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας
Η προµήθεια αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού λειτουργίας της ∆ηµοτικής
Πινακοθήκης Χανίων και την κάλυψη της ανάγκης της για τη δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών
για τις δραστηριότητές της.
Με την υλοποίηση του προτεινόµενου πρώτου υποέργου της πράξης «Εκσυγχρονισµός
Λειτουργίας ∆ηµοτικής Πινακοθήκης» ο χώρος θα διαθέτει σύγχρονα µέσα προστασίας των τόσο
των εκθεµάτων όσο και των επισκεπτών και εργαζοµένων.
Στην προµήθεια περιλαµβάνονται: 1) Έπιπλα 2) Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 3) Τηλεφωνικό Κέντρο
4) Αφυγραντές και 5) Σύστηµα Ασφαλείας.
Άρθρο 2ο
Εκτέλεση της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ αριθµ. 209 άρθρο του Ν
3463/8-69-2006 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , τις
διατάξεις του Ν. 11389/1993, (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 και το Π.∆.
171/1987, µε προσκόµιση σφραγισµένων προσφορών µε συµπλήρωση του εντύπου προσφοράς
της υπηρεσίας ή έντυπο προσφοράς του προµηθευτή το οποίο θα έχει την ίδια δοµή µε το έντυπο
της υπηρεσίας, επί ποινή αποκλεισµού.
Άρθρο 3ο
Χρόνος παράδοσης
Τα είδη κάθε οµάδας θα παραδίδονται όλα µαζί σε χώρο που θα υποδειχθεί από το ∆ήµο Χανίων
µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, εντός το πολύ τεσσάρων µηνών από
τη υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης.
Άρθρο 4ο
Τόπος παράδοσης
Τα προσφερόµενα είδη θα παραδοθούν στο χώρο που θα υποδειχθεί από την αρµόδια υπηρεσία
του ∆ήµου Χανίων. Στην προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβάνεται η τοποθέτηση ενηµερωτικών
ετικετών σε όλα τα είδη (το περιεχόµενο των ετικετών θα δοθεί από το ∆ήµο Χανίων) καθώς και
η µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία (όπου προβλέπεται) των ειδών αυτών. Επίσης
συµπεριλαµβάνεται και η επίδειξη – εκπαίδευση στη χρήση τους, για τα είδη εκτός των επίπλων.

