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ην Ρέζπκλν ζήκεξα ηελ …./…./………, κεηαμχ αθελφο ηνπ θ. Γηώργοσ 

Μαρηλάθε, Γεκάρτοσ πνπ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ, λφκηκα εθπξνζσπεί ην Γήκν 

Ρεζχκλεο θαη  ζα  θαιείηαη  ζην  εθεμήο "Αλαζέηοσζα Αρτή" θαη αθεηέξνπ 

ηεο εηαηξείαο «……………………….…………………………..» πνπ εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα απφ ηνλ θ. …………………….……..……………….. κε ΑΓΣ …………………, ζχκθσλα 

κε ην ΦΔΘ ……… ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη ζα θαιείηαη εθεμήο 

"Προκεζεσηής", ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

Κε βάζε ηελ δηαθήξπμε ……./…………. πξνθεξχρζεθε Αλνηρηφο Γηεζλήο  

Γηαγσληζκφο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή , γηα ηελ 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θέληξνπ θνηλσληθήο κέξηκλαο Γήκνπ Ρεζχκλεο. 

Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηα είδε ηεο θαηεγνξίαο ……………………. πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη θαηαθπξψζεθε κε ηελ Απφθαζε ……/……… ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο. 

Κεηά  ηα  παξαπάλσ,  ε  Αλαζέηνπζα  Αξρή  αλαζέηεη  ζηνλ  Πξνκεζεπηή  

θαη  ν Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηα είδε 

ηεο θαηεγνξίαο φπσο θαη ηε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ ηνπ 

παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνχζεο, ζην Θέληξν Θνηλσληθήο Κέξηκλαο ηνπ Γήκνπ 

Ρεζχκλεο, κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 

 

Άρζρο 1 - Κείκελα θαη ζηοητεία ποσ ζσλοδεύοσλ ηελ ζύκβαζε 

1.1 Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ……./……………. ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή πνπ θαηαθπξψζεθε 

ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ……/…… ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Ρεζχκλεο. 

1.2 Σα  θείκελα  θαη  ηα  ζηνηρεία  πνπ  αλαθέξνληαη  παξαπάλσ  θαζψο  θαη  

ηα παξαξηήκαηα, ζεσξνχληαη αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη απνηεινχλ κε απηήλ εληαίν ζχλνιν. 

1.3 Σν θείκελν ηεο χκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα πνπ 

δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηά απηήο ή ζε  

πεξίπησζε  πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη/αληηθαηηθνί φξνη απηήο, γηα  

ηελ  εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ε 

απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 

Αλαδφρνπ. 
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Άρζρο 2 - Δίδε- ποζόηεηα-ηηκές 
 
2.1 Σα είδε θαη νη ζπλνιηθέο πνζφηεηέο ηνπο, νη ηηκέο κνλάδαο θάζε είδνπο 

θαζψο θαη  ηα  αλαγθαία  ζχλνια,  θαίλνληαη  ζην  ζπλεκκέλν  ζε  απηή  

ηε  ζχκβαζε παξάξηεκα A΄. 
 
 
2.2 Σν ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ 

εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηε 

ζχκβαζε, αλέξρεηαη ζε …………………… επξψ πιένλ ΦΠΑ …………………………… 

επξψ. 

 
Άρζρο 3 - Προέιεσζε ηωλ εηδώλ – Προδηαγραθές 

 

3.1 Σα  είδε  πνπ  ζα  πξνκεζεχζεη  ν  Πξνκεζεπηήο  ζα  είλαη  πξνέιεπζεο  

θαη θαηαζθεπήο ηνπ εξγνζηαζίνπ ……………………………. 
 
3.2 Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ππεξηζρχεη ε ηερληθή πξνζθνξά βάζεη ηεο νπνίαο έρεη 

γίλεη ε ηερληθή αμηνιφγεζε. 

 
Άρζρο 4 – Προζεζκίες 

 

4.1 Σν θηίξην ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Κέξηκλαο βξίζθεηαη ζηε θάζε θαηαζθεπήο 

θαη ε πξνζεζκία πεξάησζήο ηνπ ιήγεη ηελ 18/6/2014. χκθσλα κε ηελ 

κέρξη ζήκεξα πνξεία ησλ εξγαζηψλ, ε πξνζεζκία απηή αλακέλεηαη λα 

ηεξεζεί. 

Γεληθά σο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη δηάζηεκα 60 εκεξψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ε παξάδνζε ησλ πιηθψλ 

ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Κέξηκλαο, ηελ 

έθδνζε βεβαηψζεσο πεξαίσζεο θαη ηελ παξαρψξεζε πξνο ρξήζε απφ ηνλ 

αλάδνρν. 

Έηζη σο εκεξνκελία παξάδνζεο νξίδεηαη ε 31/7/2014 ή 60 εκέξεο κεηά ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην Γήκν Ρεζχκλεο. 

 

4.2  Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ Ρεζχκλεο 10 κέξεο κεηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ. 

 

4.3  Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

ζηνλ νπνίν ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

Ρεζχκλεο. 

 

4.4  Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κέζα ζε ρξφλν ην αξγφηεξν εληφο 30 εκεξψλ 

απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ζηνλ νπνίν δελ ππνινγίδεηαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν κέρξη 

ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ επηηξνπή. 

 

4.5  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία, πνπ εθηειεί ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο λσξίηεξα. 
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Άρζρο 5 - Ποηοηηθή θαη ποζοηηθή παραιαβή 
 
5.1 Ζ  πνηνηηθή  θαη  πνζνηηθή  παξαιαβή  ησλ  εηδψλ  ζα  γίλεη  ζε  θάζε  

απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζπλεζηήζε κε ηελ ππ. Αξηζκ …./……… 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ απνζηνιή ησλ εηδψλ ζα γίλεη κε 

επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
5.2 Ο Πξνκεζεπηήο έρεη ηελ επζχλε ησλ εηδψλ πνπ απνζηέιιεη κέρξη ηελ 

νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο. 

 

 

Άρζρο 6 - Πιερωκές – θραηήζεης 
 
6.1 Ζ δαπάλε ηεο ζχκβαζεο έρεη εγγξαθεί θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε ΑΔ 

002/8 κε θωδηθό 2013ΔΠ00280066. Ζ πξάμε είλαη εληαγκέλε ζηνλ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο “07 – Αεηθφξνο Αλάπηπμε & Πνηφηεηα Εσήο ζηελ 

Πεξηθ. Θξήηεο” ηνπ Δ.Π. “Θξήηε & Λήζνη Αηγαίνπ” θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

 
6.2 Οη πιεξσκέο ζηνλ Πξνκεζεπηή, ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα 

έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ θαη δελ επηβαξχλνληαη κε θξαηήζεηο, εθηφο ηεο παξαθξάηεζεο 

ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
6.3 Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη 

θξάηεζε ππέξ  λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ ε νπνία θαηά 

λφκν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε  

πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ  

αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ  ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, 

απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Σπρφλ  

ηξαπεδηθά ηέιε ή θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν 
 
6.4 Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη σο εμήο: 

 
Κε εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 
 
6.5 Γηα  ηελ  πιεξσκή  ηνπ  ζπκβαηηθνχ  ηηκήκαηνο,  ν  Πξνκεζεπηήο  

νθείιεη  λα θαηαζέζεη κε επζχλε ηνπ, ζηελ ΓΗ.ΔΦ.Δ.. ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

6.5.1 Πξσηφηππν δειηίν απνζηνιήο 

6.5.2 Πξσηφηππν ηηκνιφγην πψιεζεο 

6.5.3 Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 
6.5.4 Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ είδνπο ζηελ απνζήθε ηεο κνλάδαο 

φπνπ παξαδφζεθε ή αθξηβέο θσηναληίγξαθν ηεο ζειίδαο ηνπ 

βηβιίνπ πιηθνχ ηεο κνλάδαο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα πξνο 

πξνκήζεηα είδε. 

6.5.5 Γειηία αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
6.5.6 Αληίγξαθν δηπιφηππνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (αμίαο 4% επί ηνπ 

θαζαξνχ πνζνχ ρσξίο ΦΠΑ) 
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Άρζρο 7- Λοηποί όροη 
 

7.1 Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εηδψλ γηα ζπλήζε 

ρξήζε, απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ ή πξνβιεκάησλ, δσξεάλ γηα 2 

έηε απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή. 

Δπίζεο ν Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ εσζύλε ζσληήρεζες  θαη  

παροτής  αληαιιαθηηθώλ γηα  10  έηε  απφ  ηελ  νξηζηηθή παξαιαβή, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

αλαδφρνπ. 
 
7.2 Θάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή ζα ιχλεηαη απφ ηα θαζ΄ χιε 

αξκφδηα Γηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ 

δίθαην. 
 
7.3 Ο Πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα αλαπαξάγεη ζε αξηζκφ αληηγξάθσλ 

αλάινγν κε ηνπο ηφπνπο παξάδνζεο, ζεηξά πξσηνηχπσλ θπιιαδίσλ 

ηεο πξνζθνξάο  ηνπ  πνπ  ζα  ηνπ  ρνξεγήζεη  ε  Αλαζέηνπζα  Αξρή  

γηα  ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ. 
 
7.4 Ο   Πξνκεζεπηήο   αλαιακβάλεη   ηελ   ππνρξέσζε   λα   πξνζθέξεη   θαη   

λα ηνπνζεηήζεη ζηα πξνζθεξφκελα είδε, ζε κφληκε ζέζε, έλδεημε ππφ 

κνξθή κηθξήο απηνθφιιεηεο εηηθέηαο ν ηχπνο, νη δηαζηάζεηο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα δνζεί ζηνλ Πξνκεζεπηή απφ ηε Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 
 
7.5 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαηαηέζεθε 

απφ ηνλ  Πξνκεζεπηή εγγσεηηθή επηζηοιή θαιής εθηέιεζες χςνπο 

10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε ζηνηρεία Νο ….…………, 

ποζού …..…………. €, κε εκεροκελία έθδοζες ………………….. ηες 

Σράπεδας ………………………………. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο απνδεζκεχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ 

ΠΓ 118/2007 θαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο. 
 
7.6 Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη 

πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπεηηθψλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιήο, ζα θαηαηεζεί απφ ηνλ Πξνκεζεπηή εγγσεηηθή επηζηοιή  

θαιής  ιεηηοσργίας χςνπο 2,5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 

ΦΠΑ, κε ρξφλν ηζρχνο είθνζη εθηά (27) κήλεο απφ ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή. 

7.7 Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 

ζπκθσλήζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 

ζε πέληε (5) φκνηα πξσηφηππα  ην  θαζέλα. Απφ απηά ηα ηέζζεξα (4) 

θαηαηέζεθαλ  ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα (1) πήξε ν Πξνκεζεπηήο. 

 
 

ΟΗ ΤΚΒΑΙΙΟΚΔΛΟΗ 

 

Γηα ην Γήκν Ρεζχκλεο Γηα ηνλ Πξνκεζεπηή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': Είδη – Ποζόηηηες – Τιμές μονάδος 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

      

      

      

      

      

    ΤΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 23%  

    ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 


