ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθ.Πρωτ..84717.........

Στον Πειραιά σήμερα..17/11/2010...ημέρα..Τετάρτη. και στα κεντρικά
γραφεία του ΝΑΤ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, αφενός ο κ. Αυγουστίνος
Μαρούλης Πρόεδρος του Δ.Σ ΝΑΤ, αποκαλούμενος προς το παρόν χάρη συντομίας
με <<Το Ταμείο>> και αφετέρου ο κ. Κων/νος Κατσανάκης, νόμιμος εκπρόσωπος
της εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΕΥΑΓ. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε. , με έδρα την Αθήνα οδό
Ιόλης 6, αποκαλούμενος στο παρόν <<ο Προμηθευτής>> , συμφώνησαν και
συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:
1.

2.

3.

4.
5.

Με το παρόν συμφωνητικό ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την
παραπάνω ιδιότητα του αναθέτει στο δεύτερο από τους συμβαλλόμενους την
προμήθεια-εκτύπωση χιλίων (1000) βιβλίων πετρελαίου Μέρος II (μπλέ) με Κ.Α.
566 και δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500) βιβλίων πετρελαίου Μέρος I
(πράσινου) με Κ.Α. 566 επίσης, σύμφωνα με την απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου ΝΑΤ της 06-09-2010 και της ανάθεσης της προμήθειας με το
υπ’αριθμ.πρωτ..84715/10-11-2010.έγγραφό του τμήματος Προμηθειών ΝΑΤ σε
εκτέλεση αυτής.
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει τα παραπάνω
είδη σε άριστη ποιότητα και σύμφωνα με τα δείγματα της υπηρεσίας, η οποία θα
εγκρίνει υποχρεωτικά το δοκίμιο πριν την τελική εκτυπωση.Ο χρόνος ελέγχου
των δοκιμίων απότις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΘΥΝΑΛ θα υπολογίζεται η
αύξηση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εντύπων.
Για την καλή εκτέλεση και εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας, ο
προμηθευτής κατέθεσε στο ΝΑΤ την με αριθμ.147/704835-1/15-112010..εγγυητική επιστολή..Εθνικής Τράπεζας..ποσού Ευρώ επτακοσίων εννέα
(709,00€) που επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των εντύπων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
δύο συμβαλλόμενους.
Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική εκτέλεση της προμήθειας από
τρίτους, καθώς επίσης και η εκχώριση των υποχρεώσεων του προμηθευτή σε
τρίτους.
Προθεσμία για την ολοκληρωτική παράδοση όλης της προμήθειας ορίζονται
δεκαπέντε(15) εργάσιμες ημέρες, προς μετρούμενες από την επομένη
της.10/11/2010..(ημέρα κοινοποίησης στον προμηθευτή της ανακοίνωσης για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης), συν τον χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την
τελική διόρθωση και παράδοση των δοκιμίων στην εταιρεία.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.
118/2007 μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΑΤ, να
παραταθεί μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού ως άνω χρόνου.
Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα έντυπα δεν
παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της
απόφασης από το Δ.Σ. ΝΑΤ, σχετικά με την αιτηθείσα παράταση.
Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης και δεν υποβάλλει έγκαιρα το αίτημα για παράταση αυτού,
ή έληξε και ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδόσει τα έντυπα.

6.

Σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας από τον
προμηθευτή, το Δ.Σ./ΝΑΤ, τον κηρύσσει έκπτωτο και επιβάλλε σε αυτόν
κυρώσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή
διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το άρθρο 34 Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις καθώς
και τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 32 του ίδιου Π.Δ.
Επιπλέον το ΝΑΤ διατηρεί απόλυτο δικαίωμα να απαιτήσει από τον προμηθευτή,
που κηρύχθηκε έκπτωτος, την αποκατάσταση κάθε άλλης άμεσης ή έμμεσης
ζημίας.
7.
Το τίμημα της προμήθειας για την οποία έγινε το παρών
συμφωνητικό ορίζεται συνολικά σε επτά χιλιάδες ενενήντα ευρώ(7090,00€)
πλέον ΦΠΑ 23 % που θα καταβληθούν σε μετρητά μετά την οριστική παραλαβή
των εντύπων από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα συντάξει το πρακτικό
οριστικής παραλαβής μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των
παραδοθέντων εντύπων.
8.
Αναπροσαρμογή του τιμήματος της προμήθειας για
οποιαδήποτε αιτία ααποκλείεται.
9.
Παράδοση-παραλαβή.
α) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία, την αποθήκη
και την επιτροπή παραλαβής τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα
για την ημερομηνία παράδοσης των εντύπων.Η παράδοση θα γίνει στο υπόγειο
του κεντρικού κτιρίου Νατ, αποθήκη διατιμημένων εντύπων, στις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
β) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης , στο οποίο να αναφέρονται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της παρούσας
σύμβασης.
Σε όλα τα παραπάνω έντυπα θα αναγραφεί στο εξώφυλλο, δίπλα στον Κ.Α. το
έτος κατασκευής των .Επίσης θα είναι συσκευασμένα σε κλειστά πακέτα, με την
εξωτερική επισήμανση του είδους και της ποσότητας.
γ) Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος θα γίνει από την οικεία επιτροπή
παραλαβής προμηθειών του ΝΑΤ και θα βεβαιώνεται με το πρακτικό οριστικής
παραλαβής μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των
παραδοθέντων εντύπων.
δ) Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης,ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των βιβλίων,το ΔΣ/ΝΑΤ μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής
παραλαβής,μπορεί να εγκρίνει με απόφασή του,αντικατάσταση της με άλλη, που
να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης,μέσα σε τακτή προθεσμία,που
ορίζεται με την απόφαση αυτή.Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει μετά την
λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ο Προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
ε) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι η ποσότητα εντύπων δεν
είχε τη σωστή ποιότητα,ή δε βρέθηκε η σωστή ποσότητα,τυχαία δε κατά τη
δειγματοληπτική παραλαβή τα έντυπα ευρέθησαν καλώς,ο προμηθευτής
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα έντυπα, που δεν είχαν τη σωστή ποιότητα ή να
εκτυπώσει και πρασκομίσει τα έντυπα,που δεν ευρέθησαν στη σωστή,συμβατική
ποσότητα,αδαπάνως για το ΝΑΤ,σε προθεσμία που θα ορισθεί από το ΔΣ/ΝΑΤ.
Διαφορετικάς ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, ως προς το μέρος της
προμήθειας, που δεν ευρέθει στη σωστή ποσότητα ηή ποιότητα και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

10.
Κάθε αντίρρηση του προμηθευτή κατάτης απόφασης της
επιτροπής παραλαβών του ΝΑΤ καθώς και κάθε αμφισβήτηση για την ερμηνεία
κάποιου όρου του παρόντος επιλύεται οριστικά από το Δ.Σ του ΝΑΤ.Ο
Προμηθευτής δηλώνει ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε αποζημίωση για
ζημία που τυχαία υπέστη από την ημέρα απόρριψης του είδους μέχρι την ημέρα
της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Δ.Σ.
11.
Ο Προμηθευτής ως προς την σύμβαση υπάγεται στην
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.
12.
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχτηκε η παρούσα σύμβαση
και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο αυτής υπογράφεται σε δύο
(2) όμοια αντίτυπα.
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