ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αρ. πρωτ: 8691

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων
(Προμήθεια ελαστικών)»
ΕΥΡΩ: 28.400,00
Στο Ρέθυμνο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 26 / 05 / 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 οι
κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
α) Γιώργης Χ.Μαρινάκης, Δήμαρχος ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του
Δήμου Ρεθύμνης, και ο
β) Ο Αριστομένης Ψιστάκης νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας Α. Ψιστάκης-Ε. Μοσχονά Ο.Ε,
στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών
μέσων» σύμφωνα, με τις 366/08, 367/08 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής, αποκαλούμενος
εφεξής «Προμηθευτής», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον προμηθευτή, για λογαριασμό του δήμου, την
προμήθεια «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων » στην τιμή 28.400,00 € με Φ.Π.Α για τις
παρακάτω ομάδες- κατηγορίες του διαγωνισμού.
9 Εργασίες Επισκευής ελαστικών
9 Ανταλλακτικά επισκευής ελαστικών
9 Ελαστικά καινούργια.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Τα ανωτέρω είδη, θα παραδοθούν ως εξής:
1. Τόπος παράδοσης: Στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή όπως αλλιώς αναγράφεται στη Διακήρυξη.
2. Τρόπος παράδοσης: Τοποθετημένα τα ελαστικά επί των οχημάτων, ελεύθερα από κάθε βάρος και
σύμφωνα με την διακήρυξη, την τεχνική περιγραφή και το τιμολόγιο μελέτης της διακήρυξης.
3. Χρόνος παράδοσης: Όποτε απαιτούνται από το κάθε όχημα, τμηματικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 5 της διακήρυξης, την προσφορά του προμηθευτή και μέχρι την 31/12/2008.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην .αριθμ 4161/ 2008
διακήρυξη, καθώς και στην από 11/04/08 προσφορά του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής κατέθεσε την αριθ. GRH046625 εγγυητική
επιστολή της Τράπεζας ALFA BANK ποσού 2.400,00 ευρώ, που καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας
των ειδών χωρίς το Φ.Π.Α, ποσό το οποίο προκύπτει από στρογγυλοποίηση.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Εάν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις των
παραγράφων 5 και 6, του άρθρου 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
ΑΡΘΡΟ 6ο
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του Προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά με την εξόφληση του 100% των υλικών που
κάθε φορά παραλαμβάνονται και σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α,
αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει και ελεγχθούν από την αρμόδια υπηρεσία
επιτρόπου.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και η
παραλαβή θα γίνει από επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 2396/53 και σύμφωνα
με τα οριζόμενα της υπ’ αρ. 3373/390/75 ΦΕΚ 349Β’ απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της
Κυβέρνησης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Οι όροι της αριθμ. 4161 / 2008 διακήρυξης τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται
ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α, ο οποίος βαρύνει το
δήμο.
Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου
και έλαβε τρία (3) ο δήμος και ένα (1) ο προμηθευτής.
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