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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια αναµνηστικών δώρων
(αναµνηστικές πλακέτες, ασηµένιες τριήρεις, έπαθλα, βιβλία) για την κάλυψη εξόδων
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών που θα επισκεφθούν το ∆ήµο
καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και το εξωτερικό
για το έτος 2017.
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.941,96 € µε ΦΠΑ και
βαρύνει τον οικείο ΚΑ 00.6433.01 (Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών. Γενικές Υπηρεσίες) του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.
Άρθρο 2ο
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τα κάτωθι:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ∆ηµ. Συµβάσεις έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 118 «περί διαδικασίας απευθείας ανάθεσης
1.2 Του Ν. 3852/7-6-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
1.3 Τις διατάξεις του ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α’ 114/06) άρθρο 209 παρ. 1, όπως
συµπληρώθηκε µε το ν. 3731/2008 άρθρο 20 παρ. 13.
1.4 Το Π.∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες »
Άρθρο 3ο
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν για όλα τα είδη της οµάδας. ∆εν γίνονται δεκτές
προσφορές για τα επιµέρους είδη µίας οµάδας.
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Συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. . Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
2. Η τεχνική περιγραφή
3. H γενική συγγραφή υποχρεώσεων .

Άρθρο 4ο
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 118
του Ν4412/2016
Η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε
βάση τους καθοριζόµενους όρους στην Τεχνική Περιγραφή, που προσφέρει την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής για το
σύνολο των ειδών .

Άρθρο 5ο
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οι ενώσεις
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το
αντικείµενο της προµήθειας . Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης
εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο Επαγγελµατικό ή Εµπορικό
Μητρώο .οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν :
α)Φάκελο δικαιολογητικών στον οποίο θα περιέχει τα εξής :
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου ,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα
β)Τεχνική Προσφορά (περιγραφή των ειδών και των συσκευασιών τους)
γ) φάκελο οικονοµικής προσφοράς ο οποίος θα πρέπει να είναι σφραγισµένος
Άρθρο 6ο

Ο προµηθευτής στον οποίο ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται εντός του
προβλεπόµενου χρόνου (αρ 105 του Ν.4412/2016) για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης .
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής

Άρθρο 7ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα αναµνηστικά δώρα κάθε
φορά που έχει ανάγκη η υπηρεσία και συγκεκριµένα το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων του
δήµου.
Η υπηρεσία δεν έχει την υποχρέωση εξάντλησης του συνολικού ποσού που
αναγράφεται στην µελέτη (άρθρο132 του Ν.4412/2016)
Η παραλαβή των αναµνηστικών δώρων θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπής
που ορίζεται σύµφωνα µε το αρ. 221 του Ν. 4412/2016 , ύστερα από ποιοτικό έλεγχο
που µπορεί να διενεργηθεί µε ένα ή µε ένα ή µε όλους του παρακάτω τρόπους ανάλογα
το υλικό :α) Με µακροσκοπικό έλεγχο
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Β)Με χηµική ή µηχανική εξέταση γ) Με πρακτική δοκιµασία δ)Με όλους ή
όσους από τους πιο πάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό .
Άρθρο 8ο
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει κάθε φορά την παραγγελία σε
ειδική συσκευασία όπως αναφέρεται στην προσφορά.
Άρθρο 9ο
Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία βαρύνουν τον ανάδοχο Α)
φόρος 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ Β) Φόρος εισοδήµατος 4%
Εκτός από το ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο.
Άρθρο 10ο
Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές ο προµηθευτής
είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τα αναµνηστικά δώρα άµεσα µε άλλα
κατάλληλα, χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου.
Τα υλικά που έχουν κατασκευαστεί τα αναµνηστικά δώρα θα είναι αυτά που έχει
υποδείξει η υπηρεσία στον προµηθευτή.

Άρθρο11ο
Τα δελτία αποστολής του προµηθευτή θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης
την ηµέρα της παράδοσης τους . ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν χρηµατικές διαφορές και
τα τιµολόγια να είναι απολύτως συσχετισµένα µε τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. Η
Πληρωµή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ.(άρθρο 200 του ν. 4412/2016)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια αναµνηστικών δώρων
(αναµνηστικές πλακέτες ,ασηµένιες τριήρεις, έπαθλα ,βιβλία) για την κάλυψη εξόδων
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών που θα επισκεφθούν το ∆ήµο
καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και το εξωτερικό
για το έτος 2017.
Οµάδα Α.
- ( 5) ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ αλουµίνιο χρυσό ή ασηµί
διαστάσεων20cmχ15сm µε εκτύπωση 4 χρωµάτων σε κουτί βελούδινο.
(10) ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ
(Κ18) κατασκευασµένες από φύλλο
αργύρου 925 βάση ξύλινη µε κάλυµα Plexiglas διαστάσεων 19cmχ9cmχ15 cm
-

(3) ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ (ΚΟ28) κατασκευασµένες από φύλλο αργύρου 925
βάση ξύλινη µε κάλυµα Plexiglas διαστάσεων 23,5cmχ12,5cmχ17 cm.

-

(7) ΕΠΑΘΛΑ διαστάσεων 18cm ύψοςχ23cm πλάτος crystal µε εκτύπωση
µεταλλική ασηµί ή επιχρυσωµένης επιφάνειας

-

(10)ΕΠΑΘΛΑ διαστάσεων 25cm ύψοςχ17,5cm πλάτος crystal µε εκτύπωση
µεταλλικής ασηµί ή επιχρυσωµένης επιφάνειας

-

(5) ΕΠΑΘΛΑ διαστάσεων 20cm ύψοςχ20cm πλάτος crystal µε εκτύπωση
µεταλλικής ασηµί ή επιχρυσωµένης επιφάνειας

-

(10) ΒΙΒΛΙΑ«ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν
πλήρη περιγραφή των ειδών τους. Όλα τα είδη των αναµνηστικών δώρων θα πρέπει
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να είναι σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας, για την προµήθεια υπηρεσίας και
πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τις ισχύουσες
διατάξεις να τα αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς επιβάρυνση
του ∆ήµου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΜΩΡΑΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ143
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ –ΠΡΟΒΟΛΗΣ
& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αρµόδια: Μιχαλόλια Ουρανία
Τηλ.: 2132022347 -48

Πειραιάς 21/03/2017

e-mail:pubrelations@pireasnet.gr
Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα
και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων
και αντιπροσωπιών. Γενικές Υπηρεσίες
Κ.Α.: 00.6433.01
Ποσό: 3.941,96€ συµπεριλ. ΦΠΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια αναµνηστικών δώρων για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών που θα επισκεφθούν το ∆ήµο καθώς επίσης
και για τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και το εξωτερικό για το έτος
2017.
Κ.Α.: 00.6433.01
A/A

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ

1

ΠΛΑΚΕΤΕΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ
αλουµίνιο χρυσό ή ασηµί
διαστάσεωνχ15сmX20cm
µε εκτύπωση 4 χρωµάτων
σε κουτί βελούδινο.

TEM

5

50€

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
250€

СPV

18530000-3
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2

ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ
(Κ18) κατασκευασµένη
από φύλλο
αργύρου
925 βάση ξύλινη µε
κάλυµα Plexiglas
διαστάσεων
19cmχ9cmχ15 cm

TEM

10

108,00€

1080,00€

18530000-3

3

ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ
(ΚΟ28) κατασκευασµένη
από φύλλο αργύρου 925
βάση ξύλινη µε κάλυµα
Plexiglas
διαστάσεων
23,5cmχ12,5cmχ17 cm.

TEM

3

143,00€

429,00€

18530000-3

4

ΕΠΑΘΛΑ
διαστάσεων
18cm ύψοςχ23cm πλάτος
crystal
µε
εκτύπωση
µεταλλικής ασηµί
ή
επιχρυσωµένης επιφάνειας

TEM

7

45,00€

315,00€

39298700-4

5

ΕΠΑΘΛΑ
διαστάσεων
25cmύψοςχ17,5cm πλάτος
crystal
µε
εκτύπωση
µεταλλικής ασηµί
ή
επιχρυσωµένης επιφάνειας

TEM

10

35,00€

350,00€

39298700-4

6

ΕΠΑΘΛΑ
διαστάσεων
20cm ύψοςχ20cm πλάτος
crystal
µε
εκτύπωση
µεταλλικής ασηµί
ή
επιχρυσωµένης επιφάνειας

TEM

5

43,00€

215,00€

39298700-4

7

ΒΙΒΛΙΑ
«ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

TEM

10

54,00€

540,00€

22113000-5

Αξία
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

3179,00€
762,96€
3.941,96€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(3.941,96 €)
Η δαπάνη για την προµήθεια θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017.
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O
∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΜΩΡΑΛΗΣ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

+
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