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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής
Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια µπαταριών διαφόρων τύπων για το Ηλεκ
τροµηχανολογικό Συνεργείο και το Γκαράζ του ∆ήµου Πειραιά.Η ολική αξία του αντικειµένου της προµήθειας
είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, δηλαδή το ποσό των 2.367,60 € επί πλέον
ΦΠΑ 23%.Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη.
Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου.Θα γίνονται δεκτές προσφορές για επιµέρους είδη της προ
µήθειας, εφόσον είναι σύµφωνες µε τις υπόλοιπες απαιτήσεις.
ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν
α) Νόµος 3463/06 περί «κύρωσης του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
β) Νόµος 2286 / 95 .
γ) Ν.2362/95 αρ 83
δ) ΥΑ35130/739/10 ΦΕΚ 10 1291Β/10 κ αρ.157 του Ν.4281/14
ε) Υπουργική απόφαση 11389/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ
στ) αρ.157 Ν4281/14.
ΑΡΘΡΟ 3ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία
α) Η παρούσα γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
β) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση).
γ) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4ο Χρέωση Πιστώσεων
Η προµήθεια των υλικών θα εκτελεσθεί µε χρέωση Κ.Α.20 6672.15του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2015.
ΑΡΘΡΟ 5ο Σύνταξη προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό,είναι έγγραφες και µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρµόδια όργανα
που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη προ
κειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες.Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που
υποβάλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα,σβησίµατα, προσ
θήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµέ
νη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, την µονογράφει και την
σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέ
ρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισµού είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τριάντα(30)ηµέρες από την επόµενη της διενέργει
ας του διαγωνισµού.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος προσκόµισης
Ο χρόνος προσκόµισης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο προµηθευτής να προσκοµί
σει τα υλικά από την υπογραφή του συµφωνητικού, ορίζεται σε (30) τριάντα ηµέρες, σε χώρο που θα υποδει
χθεί από την Υπηρεσία µας. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία, που εκτελεί
την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προ
τίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής

υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό ( ∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο), θεωρηµένο από τον
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. Σε περίπτωση τµηµατικής παράδοσης, η
διάρκεια του διαγωνισµού είναι ένα έτος. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να πάρει µικρότερη η καµιά
ποσότητα από ένα είδος. Σε αυτήν τη περίπτωση ο χρόνος προσκόµισης των υλικών δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερος από δέκα (10) ηµέρες.
ΑΡΘΡΟ 7ο Υπογραφή σύµβασης -Εγγύηση
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας. Το ύψος της
εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Αν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος. Η εγγύηση καλής λειτουργίας
για την προµήθεια του συνόλου θα πρέπει να είναι για ένα τουλάχιστον χρόνο ενώ για τα επιµέρους βάση
των προδιαγραφών τους.
ΑΡΘΡΟ 8ο Έλεγχοι-∆οκιµές
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται µε ένα ή µε όλους από τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα µε
το υλικό και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης, µε µακροσκοπικό έλεγχο, µε µηχανική
εξέταση, µε πρακτική δοκιµασία. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν prospectus και λοιπά
απαιτούµενα δικαιολογητικά των προσφερόµενων ειδών (που θα συνοδεύουν υποχρεωτικά τις προσφορές
τους) βάσει των οποίων θα γίνει ο έλεγχος συµµόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 9ο Παραλαβή υλικών- Ποινική ρήτρα
Η παραλαβή των υλικών γίνεται εντός (8) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία πραγµατικής
προσκόµισης των υλικών, από επιτροπή που συστήνεται από τον ∆ήµο και εφόσον αυτά πληρούν τους
όρους των προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης
των προθεσµιών παράδοσης των υλικών, ο προµηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα που ορίζεται στο
άρθρο 33 της Υπουργικής Απόφασης 11389/23-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ) και είναι 2,5% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα για υπέρβαση ως το ½ του προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης
και 5% για µεγαλύτερη υπέρβαση. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτά µε άλλα, που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης στην προθεσµία
που ορίζει η Επιτροπή προµηθειών. Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση
κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 10ο Ατυχήµατα- Ζηµίες-Ασφάλιστρα-Αποζηµιώσεις
α) Ο προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί.
β) Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο εργαζόµενο
προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το προσωπικό
του προµηθευτή και των µεταφορικών µέσων του, σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και
λοιπών έργων του προµηθευτή όντως υπευθύνου αστικώς και ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς.
γ) Ο προµηθευτής δικαιούται να ζητά την συνδροµή της Υπηρεσίας στην τοποθέτηση πινακίδων
προειδοποιητικής σήµανσης εκτέλεσης εργασιών. Τις πινακίδες αυτές θα παραλαµβάνει από τον
αποθηκάριο του ∆ήµου µε απόδειξη και θα τις µεταφέρει στο εργοτάξιο µε δαπάνη του, έχοντας την ευθύνη
αποκατάστασης κάθε φθοράς τους. Σε περίπτωση αδυναµίας του ∆ήµου να διαθέσει στον προµηθευτή την
κατάλληλη σήµανση στην οποία θα αναγράφονται οι λέξεις “ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ”
αυτός µε δαπάνη του φροντίζει για την σήµανση. δ) Σε περίπτωση αποθήκευσης υλικών σε δρόµους
κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται από τον προµηθευτή όλα τα µέτρα, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα
οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και χωρίς διακοπή κυκλοφορία της οδού από τα τροχοφόρα και πεζούς.
ΑΡΘΡΟ 11ο Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή.
Ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον εργαστηριακό έλεγχο, για την
διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που προµηθεύει, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 12ο Πρωτόκολλα Παραλαβής Υλικών
Η τήρηση φακέλου έργου καταµέτρησης υλικών και το ηµερολόγιο εργασιών θα τηρούνται µε µέριµνα της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας µε εφαρµογή του 11389 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ, ΕΚ 185/23-3-1993.
ΑΡΘΡΟ 13ο Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε 2% ΤΑ∆ΚΥ & 4% προκαταβολή φόρου εισοδήµατος καθώς και σε όλες τις άλλες
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την διάρκεια του διαγωνισµού. Η επιβάρυνση λόγω ΦΠΑ 23% επιβαρύνει το
∆ήµο.
Πειραιάς , 20-04-2015
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την αγορά µπαταριών διαφόρων τύπων για το Ηλεκτρολογικό συνερ
γείο προϋπολογισµού δαπάνης 2.367,60 € επί πλέον Φ.Π.Α.23%
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στο προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 µε Κ.Α 20 6672.15. Τα υλικά
θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µετά από έλεγχο και δοκιµή.
Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, τελευταίου τύπου µε όλες τις βελτιώσεις, ανθεκτικά στις καταπονήσεις,
θα είναι γνωστού εργοστασίου και θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας βάσει των προδιαγραφών τους,
θα φέρουν δε τα ανάλογα σήµατα έγκρισης και αποδοχής ποιότητας CE κλπ σύµφωνα µε τα διεθνή και Ελλη
νικά στάνταρτ. Θα συνοδεύονται µε τις απαραίτητες οδηγίες λειτουργίας και χρήσης στα Ελληνικά.
ΑΡΘΡΟ 1ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ni-MH 7,20V 1800mAh για CB
Μπαταρίες κατάλληλες για τα CB του ∆ήµου BPO-518 τύπου Ni-MH 7,20V 1800mAh.
Σε συσκευασία (1 Τεµαχίου)
ΑΡΘΡΟ 2ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ HP36 1900mAh ΓΙΑ CB
Μπαταρίες κατάλληλες για τα CB του ∆ήµου BPO-3519 τύπου HP36 1900mAh.
Σε συσκευασία (1 Τεµαχίου)
ΑΡΘΡΟ 3ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ για τροχό LI 18V, 3Ah
Μπαταρίες κατάλληλες για τροχό τύπου LI, 18V στα 3Ah.
Σε συσκευασία (1 Τεµαχίου)
ΑΡΘΡΟ 4ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ για δραπανοκατσάβιδο NiCd 18V,1700mAh
Μπαταρίες κατάλληλες για δραπανοκατσάβιδο τύπου NiCd 18V,1700mAh .
Σε συσκευασία (1 Τεµαχίου)
ΑΡΘΡΟ 5ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ για δραπανοκατσάβιδο 14,4V, 13Ah
Μπαταρίες κατάλληλες για δραπανοκατσαβιδο 14,4V, 13Ah
Σε συσκευασία (1 Τεµαχίου)

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5 V SIZE ΑΑΑ(XL) Αλκαλικές (6LR61)
Μπαταρίες 1,5V µεγέθους ΑΑΑ αλκαλικές. Σε συσκευασία (4 Τεµαχίων)
ΑΡΘΡΟ 7ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5 V SIZE ΑΑ Αλκαλικές
Μπαταρίες 1,5V µεγέθους ΑΑ αλκαλικές. Σε συσκευασία (4 Τεµαχίων)
ΑΡΘΡΟ 8ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9,0V Αλκαλικές
Μπαταρίες 9,0V αλκαλικές. Σε συσκευασία (1 Τεµαχίου)
ΑΡΘΡΟ 9ο – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5V SIZE D (XL) Αλκαλικές
Μπαταρίες 1,5V µεγέθους D , αλκαλικές. Σε συσκευασία (2 Τεµαχίων)

ΑΡΘΡΟ 10ο – ΜΠΑΤΑΡΙA αυτοκινήτου κλειστού τύπου
Μπαταρία αυτοκινήτου κλειστού τύπου 75Αh-12V εκκίνησης. Σε συσκευασία (1 Τεµαχίου)
ΑΡΘΡΟ 11ο – ΜΠΑΤΑΡΙEΣ UPS 12V-7,2Ah
Μπαταρίες για UPS 12V-7,2Ah,εσωτερική αντίσταση 25 mΩ πλήρως φορτισµένη, συνιστώµενο
ρεύµα φόρτισης 2,16 Α στους 20 βαθµούς κελσίου, µέγιστο ρεύµα αποφόρτισης 72 Α (5 sec).
Σε συσκευασία (1 Τεµαχίου)
Πειραιάς , 20-04-2015
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H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Γ. ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MHXΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

Α/Α. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Α∆ΑΜ:

«Μπαταριών διαφόρων
τύπων
για το Ηλεκτρολογικό
Από Κ.Α 20 6672.15
15RΕQ002713340 17/04/2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

2.367,60€.
επί πλέον Φ.Π.Α. 23 %

ΜΟΝΑΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

ΥΛΙΚΟΥ.

ΠΟΣΟΤ

ΣΥΝΟΛΟ

Μπαταρίες για CB
1

2
3
4
5

Μπαταρίες για CB BPO518 Ni - MH 7,2V
1800mAh.
Μπαταρίες για CB BP3519 1900mAh. HP36
Μπαταρίες για εργαλεία
Μπαταρίες Li 18v,3Ah για τροχό
Μπαταρίες NiCd 18V,1700mAh για δραπ/δο
Μπαταρίες 14,4V, 13Ah για δραπανοκατσα/δο
Μπαταρίες κοινές

6 Μπαταρίες αλκαλικές 1,5V AAA ( Μικρές ).
7 Μπαταρίες αλκαλικές 1,5V ΑΑ
8 Μπαταρίες 9,0V αλκαλικές.(Πλακέ)
9 Μπαταρίες 1,5V D αλκαλικές (Mεγαλες)
Μπαταρίες για αυτοκινήτου
10 Μπαταρία αυτοκινήτου κλειστού τύπου
75Αh-12V
Μπαταρίες για UPS
11 Μπαταρία VRLA 12V-7Ah
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ

Τεµ.

10,00

38,50

385,00

Τεµ.

2,00

57,75

115,00

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

2,00
2,00
2,00

85,00
56,00
46,00

170,00
112,00
92,00

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

152,00

0,90

136,80

152,00

0,90

136,80

50,00
52,00

3,00
2,00

150,00
104,00

Τεµ.

1,00

102,00

102,00

Τεµ.

48,00

18,00

864,00
2367,60
544,6
2912,15

∆υο χιλιάδες εννιακόσια δώδεκα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά
Πειραιάς , 20 -04-2015
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

Ι. ΠΙΤΤΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Γ.ΡΕΦΕΝΕΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Γ. ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ

