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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα …………………..…, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αφενός
………………………………………………………………………………. (εφεξής «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ») και
αφετέρου η ……………………….. με την επωνυμία «……………………….» (εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που
εδρεύει ………………… επί της οδού ………………….., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με το από ……………….. Πρακτικό Συνεδριάσεως Δ.Σ., από
τον κ. …………………………………………, (Α.Δ.Τ: …………………), συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία
αποδεκτά τα παρακάτω:
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνοντας υπόψη:
i.

το διενεργηθέντα Διαγωνισμό με Α.Π. για την ανάθεση της σύμβασης «Ανοικτός
Ηλεκτρονικός Άνω Των Ορίων Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάδειξη
προμηθευτή για την Προμήθεια 100 αρθρωτών λεωφορείων 18m με
πετρελαιοκινητήρα, 200 τυπικών αστικών λεωφορείων 12m με κινητήρα
συμπιεσμένου φυσικού αερίου και 190 τυπικών αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων
12m» και τα τεύχη δημοπράτησης αυτού, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ.
……………….. απόφαση του ………………………………………

ii.

την έγκριση των αποτελεσμάτων του ως άνω Διαγωνισμού, η οποία έγινε με την υπ’
αριθμ. ………………………. απόφαση …………………… σύμφωνα με την οποία ο
διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην ως άνω συμβαλλόμενη ……………………………..

iii.

τα υποβληθέντα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ δικαιολογητικά και έγγραφα του άρθρου 3 της
Διακήρυξης.

iv.

Ότι η εν λόγω Προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ
20142020, Ταμείο .....) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ ή/και από δάνεια της
ΕΤΕπ ή άλλων χρηματοδοτικών φορέων
ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στην ανωτέρω εταιρεία την εκτέλεση της σύμβασης «Ανοικτός Ηλεκτρονικός Άνω Των Ορίων
Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή για την Προμήθεια 100 αρθρωτών
λεωφορείων 18m με πετρελαιοκινητήρα ή/και 200 τυπικών αστικών λεωφορείων 12m με
κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή/και 190 τυπικών αστικών ηλεκτρικών
λεωφορείων 12m», όπως αυτή, αναλυτικά προδιαγράφεται και καθορίζεται στο παρόν
έγγραφο και στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται την ανάθεση και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην
πλήρη, άρτια, έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με όλες τις
προβλέψεις της Σύμβασης, χωρίς επιφυλάξεις και σύμφωνα με όσα ακολουθούν:
1. Η Παρούσα Σύμβαση διέπεται από τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, τα οποία
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με την σειρά ισχύος που αναφέρονται και άπαντα
συνυπογράφονται σήμερα :
α)

Το παρόν Συμφωνητικό / Σύμβαση Προμήθειας

β)

Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου

γ)

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού

δ)

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ε)

Οι τεχνικές Προδιαγραφές

στ)

Το Χρονοδιάγραμμα

ζ)

Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου

2. Ο συνολικός συμβατικός χρόνος (Προμήθεια των λεωφορείων και των παρελκομένων
τους και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευών) είναι 17 ημερολογιακά έτη από
την υπογραφή της Σύμβασης, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 8 της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών.
Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις υποχρεώσεις του
Αναδόχου ως προς αυτό, περιλαμβάνονται στα άρθρα 8 και 10 του τεύχους της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων. Οι δε κυρώσεις που επιβάλλονται για εκπρόθεσμη παράδοση
της προμήθειας αναφέρονται στο άρθρο 8 του τεύχους της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων.
Η παράδοση και παραλαβή των συστημάτων θα διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16
της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, όπου η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά.
3. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τη σύμβαση «Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος
Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια 100 αρθρωτών λεωφορείων
18m με πετρελαιοκινητήρα, 200 τυπικών αστικών λεωφορείων 12m με κινητήρα
συμπιεσμένου φυσικού αερίου και 190 τυπικών αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων
12m»,έναντι συμβατικού τιμήματος ………………………..Ευρώ (…………………..) χωρίς ΦΠΑ, το
οποίο θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων» και στα λοιπά συμβατικά τεύχη.Ο Ανάδοχος βαρύνεται με φόρους και
τέλη, κρατήσεις κλπ, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και το άρθρο 11 της ΕΣΥ. Πριν
από κάθε πιστοποίηση απαιτείται να έχει προηγηθεί η οριστική παραλαβή των
συστημάτων από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 16 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
4. Ο Ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/16, να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής,
σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα προβλεπόμενα στο άρθρο
205 του Ν.4412/16.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, κατά τη
διάρκεια εκτέλεσής της, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 338 του ν. 4412/16.
6. Για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση και την πιστή εφαρμογή των όρων της Σύμβασης,
ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατάθεσε σήμερα την παρακάτω εγγυητική επιστολή συνολικού ποσού
………………. Ευρώ (…………….), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5% επί του
προσφερόμενου ποσού της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 11 του
τεύχους «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.
Τράπεζα

……………………..

Νο. Εγγυητικής Επιστολής

Ευρώ (€)

……………………..

…….

7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπέβαλε σε επικυρωμένο αντίγραφο τo από …… και με αριθμό συμβολαίου
…………………………………… Πιστοποιητικό/ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατά Παντός Κινδύνου

Έργου της Ασφαλιστικής Εταιρείας «…………………» για την ασφαλιστική κάλυψη της
Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων. Το εν λόγω Πιστοποιητικό/ Ασφαλιστήριο τελεί υπό την επιφύλαξη του
ελέγχου του από την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνο με
τα οριζόμενα στο άρθρο 31 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα πρωτότυπα
ασφαλιστήρια συμβόλαια θα προσκομισθούν από τον Ανάδοχο εντός προθεσμίας δέκα
πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του παρόντος, μαζί με την απόδειξη
πληρωμής της 1ης δόσης των ασφαλίστρων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου
ισχύουν τα αναφερόμενα στο εν λόγω άρθρο 31 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

8. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ορίζει με την υπ’ αριθ. ….................... Πράξη της Συμβολαιογράφου
Αθηνών …………................όρισε ως εκπρόσωπο και αντίκλητό του έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για την εκτέλεση της Σύμβασης τον κ. ………………….. (Α.Δ.Τ. Τ ……………. του Α.Τ.
………………). Με την από ………………. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ο
κ. …………………………… αποδέχεται το διορισμό του ως εκπροσώπου και αντικλήτου του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Στον ανωτέρω εκπρόσωπο και αντίκλητο θα γίνεται υποχρεωτικά η επίδοση από την
Αναθέτουσα Αρχή, όλων των εξώδικων ή διαδικαστικώνεγγράφων και πράξεων που έχουν
σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.
Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα
(4) πρωτότυπα από τα οποία η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ έλαβε τρία (3) και ο Ανάδοχος ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

