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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
<<Προµήθεια Καυσίµων για τις ανάγκες περισυλλογης Α.Σ.Α >>

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Οι διατάξεις του Ν.3463/2006
2.Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκεντρωµένης.
3.Τις διατάξεις του Ν.2286/1995
4.Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που έχει συνταχθεί και αποτελεί κοµµάτι της παρούσας προκήρυξης.
5.Το υπ αριθµ. 888/2012 καταστατικό της Ε∆ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ
ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι η µελέτη
µε όλα τα τεύχη της.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
-Για την έγκριση αποτελέσµατος αποφασίζει η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και
θα επικυρωθεί από το ∆.Σ
-Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, θα κληθεί να υπογράψει την σύµβαση
ΑΡΘΡΟ 4ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται µε την ειδοποίηση
να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.Ο χρόνος της παρούσης αρχίζει από
την εκπνοή αυτής της προθεσµίας.Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν προσέλθει να υπογράψει την παρούσα σύµβαση , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε απόφαση του ∆.Σ
ΑΡΘΡΟ 5ο ΣΥΜΒΑΣΗ
1.Ησύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη
.

2.Ησύµβαση συντάσσεται µε τους όρους της παρούσας µελέτης .Η σύµβαση δεν µπορεί
να περιέχει όρους αντίθετους µε την διακήρυξη και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της
προµή-θειας και τουλάχιστον τα εξής :
A) Τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.
Β)Τα συµβαλλόµενα µέρη
Γ)Τα προς προµήθεια καύσιµα
∆)Το ποσοστό έκπτωσης , που έχει προσφερθεί για τα καύσιµα
Ε)Τον τόπο και τον χρόνο παράδοσης των καυσίµων
Στ)Τις τεχνικές προδιαγραφέςτου καυσίµου
Ζ)Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.
Η)Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Θ)Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβέπεται αναπροσαρµογή.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο χρόνος εκτέλεσης της παρεχόµενης προµήθειας ορίζεται µέχρι τις 31-12-2015 µε
δικαίωµα παράτασης 2 µηνών και µέχρι του ποσού 30.000 ευρώ
ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗς ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προµήθεια θα γίνεται στον ιδιόκτητο χώρο της Ε∆ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ στην ΒΙΠΕ όπου και
παρέχεται δεξαµενή αποθήκευσης καυσίµων.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα γίνεται εντός 7 (επτά ) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου πώλησης
Οι τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µεταξύ της Ε∆ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ και του προµηθευτή αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.Ο ΦΠΑ βαρύνει την
Ε∆ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε∆ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΟΚΚΟΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

