
  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες δύο 

(2) τμημάτων βρεφών του Α’ & Β’ Βρεφονηπιακού – Παιδικού Σταθμού και του Βρεφονηπιακού – 

Παιδικού Σταθμού Ακράτας. Η παρούσα θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθεί 

από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρόγραμμα 

χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής 

φροντίδας). 
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Αντικείμενο της παρούσας μελέτης: 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια 

Ομάδα Α:  

Εξοπλισμός για τις ανάγκες των δύο τμημάτων βρεφών του Α’ & Β’ Βρεφονηπιακού – Παιδικού 

Σταθμού και του Βρεφονηπιακού – Παιδικού Σταθμού Ακράτας, ως εξής: 

Α.1: Έπιπλα βρεφών 

Α.2: Είδη ιματισμού 

Α.3: Έπιπλα γραφείου - υποδοχής 

Α.4: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 

 

Ομάδα Β:  

Βασικός εξοπλισμός για τις ανάγκες των δύο τμημάτων βρεφών του Α’ & Β’ Βρεφονηπιακού – 

Παιδικού Σταθμού και του Βρεφονηπιακού – Παιδικού Σταθμού Ακράτας, η οποία χωρίζεται σε 

υποομάδες ως εξής: 

 

Ομάδα Α και Ομάδα Β: 

K.A. 60-7133.001 ποσού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με τίτλο «Προμήθεια 

επίπλων-σκευών-ηλεκτρικών συσκευών Βρεφικών Σταθμών». 
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Ισχύουσες διατάξεις: 

1) Την Π1/1937/2001 εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης. 

2) Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

3) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α 

΄/07-06-2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»     

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 2/2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΟ (2) ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ 
ΤΟΥ Α’ & Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ - ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ - ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΑΚΡΑΤΑΣ  

Προϋπολογισμός: 40.322,58€ 
 



 

4) Του Ν.4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων. 

5) Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

6) Τον Ν. 4412/2016 με όλες τις τροποποιήσεις του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο

  

 

Τα  συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

 Η διακήρυξη 

 Η αριθ. 2/2018 Μελέτη  

 Η Συγγραφή υποχρεώσεων 

 Η οικονομική προσφορά  
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Εγγυητική καλής εκτέλεσης ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (για τις ομάδες που έχουν καταθέσει 

προσφορά) κατά την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να 

αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
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 (Δικαιολογητικά) 

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να 

προσκομίσουν: 

Α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Β)  Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου και 

Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά της περίπτωσης β’, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. (άρθρο 93 Ν. 4412/2016). 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, φυλλάδια (prospectus) και ότι 

είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. 

Τα προσφερόμενα στοιχεία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν 

βαθμολογούνται. 

Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Σε περίπτωση που θα ζητηθεί προσκόμιση δείγματος από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, είναι 

απαραίτητο να προσκομισθεί δείγμα του αντίστοιχου υλικού. 
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Ο μειοδότης αποκαλούμενος στο εξής προσωρινός ανάδοχος, μετά την έγκριση του 

αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

είκοσι (20) ημέρες, για να υπογράψει την σύμβαση. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιείται στο σύνολό της ή τμηματικά μετά από 

συνεννόηση με το Νομικό Πρόσωπο. 

Ολόκληρη η ποσότητα της προμήθειας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης του Νομικού Προσώπου. 

Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 
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Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου θα είναι σε ευρώ και δεν θα μπορούν να αναθεωρηθούν καθ’ 

όλη την διάρκεια του έτους για κανέναν λόγο. 
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Η παραλαβή των ειδών και για τις δύο ομάδες θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, παρουσία του 

αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι σύμφωνος με τους όρους της μελέτης και εν συνεχεία της 

σύμβασης, αλλιώς υπόκειται σε κυρώσεις από την υπηρεσία και αν δεν συμμορφωθεί διακόπτεται η 

σύμβαση σε βάρος του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο της 

παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους. 
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Το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να δώσει την παραγγελία τμηματικά. Στην περίπτωση 

αυτή τα τιμολόγια εκδίδονται τμηματικά. 
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής από την 

αρμόδια επιτροπή και θα επιβαρύνεται με όλα τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν από το νόμο. 

 

 

 

 
ΑΙΓΙΟ 27/10/2018 ΑΙΓΙΟ 27/10/2018 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

ΚΟΣΚΟΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
 

ΦΡΑΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 

 

  


