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Αρθρο 1ο
Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια των ειδών ατομικής προστασίας των υπαλλήλων της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων , όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.
Αρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
Η διενέργεια της εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-16) του νέου καθεστώτος δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
Αρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας:
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση με την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν. 4412/2016) .
Αρθρο 4ο :Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Τεχνική Εκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Υπόδειγμα Προσφοράς
Αρθρο 5ο
Η ανωτέρω εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα αρχίσει με την ανάθεση και θα λήξει με την παράδοση των
υλικών, έως το τέλος του έτους.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον τόπο που θα του υποβάλει ο υπεύθυνος υπάλληλος.
Αρθρο 6ο
Οι κατά τη διαδικασία υποβληθεισόμενες προσφορές θα ορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στο Δήμο από της υπογραφής της ανάθεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με την μελέτη.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη είναι ενδεικτικές, χωρίς δικαίωμα άρνησης του αναδόχου της
προμήθειας.
Ο προμηθευτής εντός της προσφοράς θα επισυνάπτει και δείγμα αν ζητηθεί από την υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος εάν αδυνατεί εντός προθεσμίας να παραδώσει τα υλικά, δύναται να κηρυχθεί από το Δήμο έκπτωτος.

Αρθρο 7ο
Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του νόμου και η παραλαβή θα γίνει
σύμφωνα με τα οριζόμενα
Αρθρο 8ο
Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση κατάθεσης των τιμολογίων, με αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου μας.
Αρθρο 9ο
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται εντός 40 ημερών από την κατάθεσή του, μετά την τμηματική ή ολική
παραλαβή των ειδών, με έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου
και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος, στο Δήμο Λεβαδέων.
Αρθρο 10ο
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν
κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
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