ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:………../..-..-2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«''Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου''»
(ποσού ……………. Ευρώ)
Στο Δήμο Δοξάτου σήμερα την ..../ . ./2017, ημέρα ………… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
•
Ο κ. Δαλακάκης Δημήτριος, Δήμαρχος Δοξάτου, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος
του Δήμου Δοξάτου (ΑΦΜ …………….. ΔΟΥ Δράμας)
•
Ο κ. ……………., (ΑΦΜ ……………….. ΔΟΥ ……………….) με έδρα …………………………………………….
συμφώνησαν και αποδέχονται τα παρακάτω :
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητα του καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», έχοντας
υπόψη :
•
Την Απόφαση …../2017 της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή) του Δήμου Δοξάτου περί
κατακύρωσης πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου»
που ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της και εγκρίθηκε με την αριθμ.ΧΧΧΧ/ΧΧΧ-ΧΧΧ-2017 απόφαση του Τμήματος
Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Δράμας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
•
Την αριθμ. /2017 (ΑΔΑ:
) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης
της προμήθειας
•
Την με αριθμό 30/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού
91.364,44 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στον δεύτερο, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», την εκτέλεση της προμήθειας
«''Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου'’», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.
Άρθρο 1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική
αναβάθμιση επτά (7) υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Δοξάτου, με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των
κοινόχρηστων αυτών χώρων.
Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση της περιοχής και του αστικού περιβάλλοντος, ώστε ο χώρος,
μετά την ανάπλασή να συμβάλλει στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και να αποτελέσει πόλο ξεκούρασης,
ψυχαγωγίας και αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς. Συγκεκριμένα, η προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις
ανάγκες της παιδικής χαράς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Δοξάτου και τις οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Άρθρο 2.Τεύχη της Σύμβασης
Τη σύμβαση αποτελούν τα παρακάτω τεύχη που υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο
σύνολο:
1. Το συμφωνητικό αυτό.
2. Διακήρυξη δημοπρασίας
3. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Τεχνική έκθεση

Άρθρο 3. Διάρκεια
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει σε τρεις μήνες, στις …..-…-2017.
Άρθρο 4. Πληρωμή-Κρατήσεις
Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας και τη σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου. Η παράδοση των ειδών περιλαμβάνει την πλήρη τοποθέτησή τους με υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών και υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και όσων ενδεχομένως
ζητηθούν από την Υπηρεσία για την έκδοση του εκάστοτε εντάλματος πληρωμής.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης και κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ. που ισχύουν .
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.
Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση.
Άρθρο 5. Συμβατικός Προϋπολογισμός. – Εργολαβικό Αντάλλαγμα
Ο Συμβατικός Προϋπολογισμός (τίμημα) του έργου με έκπτωση ………%, ανέρχεται σε ποσό
…………………………………….ευρώ (
€) χωρίς ΦΠΑ, και ……………………………. ευρώ (
€) με το ΦΠΑ (24%).
Το ποσό αυτό δικαιούται να εισπράξει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή με την υποβολή τμηματικών
μηνιαίων πιστοποιήσεων και βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 6. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε στο ΔΗΜΟ για την καλή εκτέλεση της εργασίας την αριθ. ………… εγγυητική επιστολή τ...
………………………………….., ποσού ……………………………..(
€), που αντιστοιχεί στο 5% του συμβατικού
προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ με το πέρας ισχύος της παρούσας σύμβασης και θα είναι
άτοκη. Η επιστροφή θα γίνει εφόσον δεν έχει προκύψει λόγος μερικής ή ολικής κατάπτωσής της υπέρ του Δήμου.
Άρθρο 7. Νομοθεσία – Επίλυση διαφορών
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016. Για την επίλυση των διαφορών ισχύουν όσα
προβλέπονται στις διατάξεις του παραπάνω νόμου και αρμόδια προς επίλυση, σε περίπτωση διαφοράς, είναι τα
δικαστήρια της Δράμας.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα από τα οποία τα δύο παρέλαβε ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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