ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΞΡ-ΚΚΞ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Αρ. Πρωτ/λου: 86431/70

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στον Πειραιά, σήμερα την 09.07.2012, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. το Ν.Α.Τ., που εδρεύει επί της οδού Εθν. Αντίστασης 1 στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, για το
παρόν συμφωνητικό, από τον Αντιπρόεδρο ΔΣ/ΝΑΤ κ. ΧΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟ, ως νόμιμο αναπληρωτή του Προέδρου
Δ.Σ./Ν.Α.Τ., καλούμενο χάριν συντομίας «εργοδότης»

2. η εταιρεία ΠΥΡΟΔΟΜΗ, ΘΩΜΑΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., οδός Αχιλλέως 8, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 084117650,
νομίμως εκπροσωπούμενη, βάσει του με αρ. 10.418 Καταστατικού της Εταιρείας, από τον κ. Δεσύλλα
Θωμά, καλούμενο χάριν συντομίας «προμηθευτής»
Λαμβάνοντας υπόψη:
i.
Το Απόσπασμα Πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 13.01.2012, Θέμα 27ο, με το οποίο
εγκρίθηκε η προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 18.000,00€, για εργασίες στο σύστημα πυρανίχνευσης του
κτιρίου επί της οδού Υψηλάντου 109, στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.,
ii.
Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 15 με αρ. πρωτ. 90157/23.01.2012 και Α.Δ.Α. ΒΟΖΚ469ΗΞΡ-ΕΑΖ,
iii.
Την έγκριση του Υπ.Α.Α.Ν. με αρ. πρωτ. 5434.1/6/12/22.03.2012 και Α.Δ.Α. Β4Β4Φ-ΩΗΒ
iv.
Το Απόσπασμα Πρακτικών της 12ης Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 20.06.2012, Θέμα 12ο, με το οποίο
ανατέθηκαν οι αναφερόμενες εργασίες, έναντι του ποσού των 14.740,00€ πλέον Φ.Π.Α.,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων (εργοδότης), έχοντας υπόψη του την από 17.05.2012 προσφορά, αναθέτει στο
δεύτερο (προμηθευτή) την «Προμήθεια κι εγκατάσταση υλικών πυροπροστασίας, στο κτίριο επί της οδού
Υψηλάντου 109, στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ», σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Προμήθεια κι εγκατάσταση υλικών
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Προμήθεια κι εγκατάσταση ενός (1) πίνακα πυρανίχνευσης, με μπαταρίες, τουλάχιστον 17 ζωνών.
Προμήθεια κι εγκατάσταση ογδόντα (80) ανιχνευτών καπνού, με βάση.
Προμήθεια κι εγκατάσταση πέντε (5) κομβίων και πέντε (5) φαροσειρήνων συναγερμού.
Προμήθεια κι εγκατάσταση περ. χιλίων πεντακοσίων μέτρων (1.500,00m) καλωδιακής εγκατάστασης όλων
των υλικών πυρανίχνευσης, μαζί με πλαστικά κανάλια κ.τ.λ.
Προμήθεια, εγκατάσταση και υδραυλική σύνδεση πέντε (5) απλών πυροσβεστικών φωλιών.
Προμήθεια, εγκατάσταση και ηλεκτρολογική σύνδεση τριάντα (30) φωτιστικών ασφαλείας.
Προμήθεια κι εγκατάσταση δεκατριών (13) πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg, πέντε (5) πυροσβεστήρων
CO2 και τριών (3) πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 12kg.
Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) πυράντοχων μονόφυλλων θυρών 60min.

Β. Δαπάνη
Το κόστος των ανωτέρω εργασιών θα ανέλθει στο ποσό των 14.740,00 € (δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων
σαράντα ΕΥΡΩ), πλέον Φ.Π.Α..
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Η αποπληρωμή του εν λόγω τιμήματος θα γίνει μετά την παραλαβή του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία
από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.
Αναπροσαρμογή του τιμήματος της προμήθειας για οποιαδήποτε αιτία αποκλείεται.
Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή τήρηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ο συντηρητής
κατέθεσε στο ΝΑΤ την με αρ. 167/703688-4 εγγυητική επιστολή Ε.Τ.Ε. ύψους 1.470,00 €.

Γ. Χρόνος εκτέλεσης
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
παρούσας μετά δε το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 50 € (πενήντα ΕΥΡΩ) ημερησίως.
Είναι δυνατόν, μετά από σχετική αίτηση του «προμηθευτή» και απόφαση του ΔΣ/ΝΑΤ, η μετάθεση του χρόνου
παράδοσης / εκτέλεσης του έργου σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης ή σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανώτερη βία, σύμφωνα με το
άρθρο 26 του ΠΔ 394/4-12-96. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιβάλλονται ποινικές ρήτρες.

Δ. Λοιπές υποχρεώσεις
Ο προμηθευτής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ καθώς επίσης και να λάβει τα
κατάλληλα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού με δικά του έξοδα. Ο προμηθευτής θα είναι
υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα ήθελε συμβεί και θα είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά έναντι του προσωπικού του
και τρίτων.
Ο προμηθευτής θα μεριμνήσει ώστε το έργο να μην παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του κτιρίου.
Μετά το πέρας των εργασιών ο προμηθευτής θα παραδώσει το έργο στην αρμόδια Επιτροπή παραλαβής
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κάθε αντίρρηση του προμηθευτή κατά των αποφάσεων της Επιτροπής παραλαβής του ΝΑΤ καθώς και
κάθε αμφισβήτηση για την ερμηνεία κάποιου όρου της παρούσας επιλύεται οριστικά από το ΔΣ/ΝΑΤ.
Τέλος, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της καλής λειτουργίας των παραπάνω συστημάτων πυρασφάλειας,
θα χορηγηθεί υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας από Μηχανολόγο Μηχανικό του Προμηθευτή, καθώς
και θα διεκπεραιωθεί ο φάκελος στην Π.Υ., για την λήψη του σχετικού πιστοποιητικού.
Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και έλαβε έκαστος από ένα (το ένα είναι το Σχέδιο).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Εργοδότης

Ο Προμηθευτής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΙΝΟΣ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ./Ν.Α.Τ.

Για την ΠΥΡΟΔΟΜΗ
ΘΩΜΑΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ
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