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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Α)Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια καυσίµων κίνησης για
τις ανάγκες της επιχείρησης για την συλλογή Ανακυκλώσιµων και ΧΥΤΥ της
Ε∆ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ
Β)Τόπος παράδοσης είναι η ΒΙΠΕ Αργοστολίου
…………………………………………………………………………………………
Γ)Η προυπολογισθείσα δαπάνη είναι αξίας 159.900,00µε ΦΠΑ για ποσότητα
125.200 λίτρων περίπου
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Η προσφερόµενη τιµή µε ποσοστό έκπτωσης της µέσης τιµής του Τµήµατος
Εµπορίου και Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς θα ισχύει για
όλη τη διάρκεια της προµήθειας και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν
διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των προς
προµήθεια ειδών.
Αµεσα µε την παραλαβή του πετρελαίου κίνησης θα εκδίδονται τιµολόγιο δελτίο
Αποστολής
Η Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ υποχρεουται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα 7
ηµερών από την έκδοση του τιµολογίου και εφ όσον ο προµηθευτής προσκοµίσει τα
νόµιµα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού , ο ανάδοχος
της προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση .Κατά την ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή των καυσίµων, εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα
καύσιµα είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι
όροι αυτοί , ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα , προσµίξεις κ.λ.π και ότι είναι
κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η Ε∆ΑΚΙ
ΟΤΑ Α.Ε
ΑΡΘΡΟ 5Ο

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε
ή σε ανωτέρα βία η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα
διαρκεί το από υπαιτιότητα της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε , η από ανωτέρα βία κώλυµα του
αναδόχου , ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για την καθυστέρηση
αυτή.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Τα καύσιµα θα είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νοµοθεσία.
Η επιτροπή προµηθειών µετά από καταγραφή των αναγκών της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ
ΑΕ και σε συνεργασία µε το Γραφείο Κίνησης της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ θα προβαίνει
στις σχετικές παραγγελίες από τον ανάδοχο.
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