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ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Κοινοτικό Συµβούλιο Χλώρακας µέσω του Προέδρου του Κ.Σ.Χ. του κυρίου Νικόλα
Λιασίδη, που εδρεύει στη διεύθυνση Λεωφ. Ελευθερίας 11, 8220, Χλώρακα (στο εξής η
«Αναθέτουσα Αρχή»)
από το ένα µέρος,
και
O/H <Επωνυµία ή ονοµατεπώνυµο Αναδόχου> που εδρεύει στη διεύθυνση
<ταχυδροµική διεύθυνση> του/της <ονοµασία πόλης> (στο εξής ο «Ανάδοχος») που
εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την <ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα>
από τo άλλο µέρος,
ύστερα από διαγωνισµό που διενεργήθηκε βάσει του υπ΄ αριθ. ΚΣΧ/26(02)-2020
διαγωνισµού για την προµήθεια: A) 50 οµπρελών παραλίας , B) 50 σταχτοδοχείων
οµπρέλας και Γ) 100 ξαπλώστρων παραλίας και ανατέθηκε βάσει της υπ΄ αριθ.
<αριθµός Ανάθεσης> απόφασης ανάθεσης,
συµφώνησαν τα ακόλουθα.

1. ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ρητά συµφωνείται ότι τη Σύµβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα µέρη:
α. Η παρούσα Συµφωνία
β. Το Παράρτηµα II. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
γ. Το Παράρτηµα I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
δ. Η από <ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς> Προσφορά του Αναδόχου και
οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου.
Σε περίπτωση διαφοράς ανάµεσα στα πιο πάνω µέρη, οι πρόνοιές τους θα
εφαρµόζονται σύµφωνα µε την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας.
2. Αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης αποτελεί επίσης η <αριθµός αναφοράς>
Εγγυητική Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης που εκδόθηκε από το <επωνυµία πιστωτικού
ιδρύµατος> ποσού <ποσό ολογράφως (ποσό αριθµητικά)>.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Με την παρούσα Σύµβαση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την παράδοση A) 50 οµπρελών
παραλίας , B) 50 τραπεζιών/σταχτοδοχείων οµπρέλας και Γ) 100 ξαπλώστρων
(κρεβατάκια παραλίας) σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στη Σύµβαση.
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3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η συνολική Αξία της Σύµβασης ορίζεται στο ποσό των <ποσό ολογράφως (ποσό
αριθµητικά)> Ευρώ . Στο ποσό αυτό δεν περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
2. Στην αξία της Σύµβασης, την οποία ο Ανάδοχος θεωρεί νόµιµο, εύλογο και επαρκές
αντάλλαγµα για την εκτέλεση της Σύµβασης, περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη που
θα απαιτηθεί ή ενδέχεται να απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του
Αναδόχου, τα έξοδα και το κέρδος του, περιλαµβανόµενων τυχόν αµοιβών τρίτων,
χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
1. Υπεύθυνος Συντονιστής εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο Προϊστάµενος
Τεχνικών Υπηρεσιών του Κοινοτικού Συµβουλίου Χλώρακας κ. Καραπάνος
Κων/νος ο οποίος και έχει ως ευθύνη την παρακολούθηση και το χειρισµό της
Σύµβασης στα πλαίσια των προνοιών της.

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Η παρούσα Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από τη στιγµή της υπογραφής της.
2. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης είναι ένας (1) µήνας από την ηµεροµηνία
υπογραφής της Σύµβασης και οι χρόνοι και τόποι παράδοσης των προϊόντων είναι οι
αναφερόµενοι στην Προσφορά και το Παράρτηµα ΙΙ.
3. Η παράδοση των προϊόντων του Αντικειµένου της Σύµβασης από τον Ανάδοχο είναι
δυνατό να µεταβάλλεται χρονικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες, µετά από κοινή
συµφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται η συνολική περίοδος
εκτέλεσης της Σύµβασης.
4. Η παρούσα Σύµβαση παύει να ισχύει µε την οριστική παραλαβή όλων των προϊόντων
που περιλαµβάνονται στο Αντικείµενο της Σύµβασης ή και νωρίτερα, εάν αυτά
παραδοθούν από τον Ανάδοχο και παραληφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή ενωρίτερα
ή εάν προκύψει ανάγκη εφαρµογής των άρθρων περί τερµατισµού της Σύµβασης του
Παραρτήµατος Ι.

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε επιταγές προς τον Ανάδοχο, µε την
προσκόµιση τιµολογίων που θα προσυπογράφονται από τον Υπεύθυνο Συντονιστή
της Αναθέτουσας Αρχής ως κατωτέρω:
- Χορήγηση ποσού που αντιστοιχεί στο 40% της Συµβατικής Αξίας µε την έναρξη
της παράδοσης των προϊόντων της Σύµβασης.
- Χορήγηση του υπολοίπου της Συµβατικής Αξίας µετά την οριστική παραλαβή
του συνόλου των προϊόντων της Σύµβασης.
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7. ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των προϊόντων της Σύµβασης ή µέρους
αυτών µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα Καθυστέρησης Παράδοσης.
2. Η ρήτρα, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) της Συµβατικής Αξίας των προϊόντων για τα οποία καθυστερεί η
παράδοση.
3. Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τα
προηγούµενα εδάφια, θα παρακρατούνται από την επόµενη πληρωµή του Αναδόχου ή,
σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, θα εισπράττονται µε ισόποση κατάπτωση της
Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης.
4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόµενων χρόνων παράδοσης για την οποία θα έχουν
υποβληθεί συνολικά ρήτρες καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) της Συµβατικής Αξίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον
Ανάδοχο έκπτωτο και να τερµατίσει τη Σύµβαση, εφαρµοζοµένων των ειδικά
αναφερόµενων στο Παράρτηµα Ι.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος παρέχει Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης, ως ορίζεται στο άρθρο 10.5 στο ΜΕΡΟΣ
Α: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
1.

Η εγγύηση παραµένει σε ισχύ για ακόµη ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση της
σύµβασης και επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την τελική παραλαβή του Αντικειµένου
της Σύµβασης και την καταβολή της τελικής πληρωµής.

2.

Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Αντικειµένου της Σύµβασης και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους, ενώ
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση τερµατισµού της
Σύµβασης εξαιτίας αποτυχίας του Αναδόχου να εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη
Σύµβαση υποχρεώσεις του.

3.

Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης πρέπει να παραµείνει σε ισχύ µέχρι την προσκόµιση
της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, εφόσον απαιτείται, οπόταν και επιστρέφεται στον
Ανάδοχο.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Εφόσον, το Αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών
επιδιόρθωσης ή αποκατάστασης των προϊόντων ή συντήρησης για συγκεκριµένη
περίοδο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, πριν την επιστροφή σε αυτόν της Εγγύησης Πιστής
Εκτέλεσης.
2. Το ποσό της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας πρέπει να καλύπτει το 5% της συµβατικής
τιµής.
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3. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη των συµβατικών του υποχρεώσεων, ενώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να εκπληρώσει τις
απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του κατά την περίοδο αυτή.
4. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ∆ιεθνή Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) ή
σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς
συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και έχουν, σύµφωνα µε την
νοµοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωµα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.
5.

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το
Έντυπο 16.

6. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην Εγγύηση θα πρέπει να σηµειώνεται ότι αυτή
καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα µέλη της κοινοπραξίας.

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η Σύµβαση δεν θα εξαιρείται από τους δασµούς και φόρους, περιλαµβανοµένου και του
Φ.Π.Α.

11. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Ισχύει η διαδικασία διακανονισµού διαφορών του άρθρου 30 του Παραρτήµατος I.

12. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας θα διέπει όλα τα θέµατα που δεν καλύπτονται
από τη Σύµβαση.
2. Η γλώσσα της Σύµβασης και όλων των γραπτών επικοινωνιών µεταξύ του Αναδόχου
και της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι η Ελληνική.

13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
1.

Η οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία σχετικά µε την παρούσα Σύµβαση απευθύνεται
ως εξής:
α. Από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή στην ταχυδροµική διεύθυνση
Λεωφ. Ελευθερίας 11, 8220, Χλώρακα ή µε τηλεοµοιοτυπία στον αριθµό
26271535.
β. Από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο στην ταχυδροµική διεύθυνση
<ταχυδροµική διεύθυνση> ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <ηλεκτρονική
διεύθυνση> ή µε τηλεοµοιοτυπία στον αριθµό <αριθµός κλήσης>.
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14. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Θα ισχύουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις των Γενικών Όρων:
•

Το Άρθρο 6 – Υπεργολαβία (∆εν εφαρµόζεται)

•

Τα εδάφια 1 & 2 του Άρθρου 22 – Πληρωµές (∆εν εφαρµόζονται)

Συνταχθείσα στην Ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα
προορίζονται για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και
υπογραφείσα την <ηµέρα>, <XX/XX/2020>.
Εκ µέρους και για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής:

Μάρτυρες:
Υπογραφή: ............................................

1. Υπογραφή: .............................................

Τίτλος: ...................................................

Όνοµα: ..................................................

Όνοµα: ..................................................

2. Υπογραφή: .............................................
Όνοµα: .................................................

Εκ µέρους και για λογαριασµό του Αναδόχου:
Μάρτυρες:
1. Υπογραφή: .............................................
Υπογραφή: .............................................
Όνοµα: ..................................................
Τίτλος: ..................................................
2. Υπογραφή: .............................................
Όνοµα: ..................................................
Όνοµα: .................................................
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