ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ : «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ».

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΡΗΣΗ
(Ο.Α.Κ. Α.Δ.)

ΠΡΟΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 60.000,00 € πξν ΦΠΑ
ΑΜΟΙΒΗ:

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΥΑΝΙΑ
11/08/2016
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ
Άξζξν 1:

Εηζαγσγή

Άξζξν 2:

Εθηέιεζε ηεο χκβαζεο

Άξζξν 3: Πξνζσπηθφ – πλεξγείν – Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ – Τιηθά
θαη κεραλήκαηα
Άξζξν 4:

Ακνηβή - Κξαηήζεηο

Άξζξν 5:

Εγγπήζεηο

Άξζξν 6:

Πνηληθέο ξήηξεο

Άξζξν 7:

Επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ

Άξζξν 8:

Γεληθά θαζήθνληα, Επζχλεο, Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ

Άξζξν 9:

Τπνρξεψζεηο ηνπ Εξγνδφηε

Άξζξν 10: Δηαθνξέο - Δηαθσλίεο - Αλσηέξα βία
Άξζξν 11: Έθπησζε Αλαδφρνπ - Δηάιπζε χκβαζεο
Άξζξν 12: Δηνηθεηηθή - Δηθαζηηθή Επίιπζε Δηαθνξψλ
Άξζξν 13: Ιζρχνπζα Ννκνζεζία θαη Γιψζζα Επηθνηλσλίαο
Άξζξν 14 Τπνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ
Άξζξν 15 Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία,
ζπληήξεζε ησλ έξγσλ – Μέηξα αζθαιείαο – Απνθπγή αηπρεκάησλ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ : «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ».

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΡΗΣΗ
(Ο.Α.Κ. Α.Δ.)

ΠΡΟΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 60.000,00 € κε ΦΠΑ
ΑΜΟΙΒΗ:
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (.Τ.)
Άξζξν 1 ΔΙΑΓΧΓΗ
1.1

Οξηζκνί, πληνκνγξαθίεο
παξελζέζεηο)

θαη

Αξρηθά

(όπσο

εκθαλίδνληαη

ζηηο

Κύξηνο ηνπ έξγνπ (ΚηΔ): ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ (Ο.Α.Κ. Α.Δ.)
Δξγνδόηεο - Αλαζέηνπζα αξρή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο: Ο.Α.Κ. Α.Δ.
Αξκόδην όξγαλν – θαη΄ αλαινγία Πξντζηακέλεο Αξρήο (Π.Α.) ζε ζπκβάζεηο έξγσλ:
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. (ην νπνίν έρεη εμνπζηνδνηήζεη κε ηελ ππ΄
αξηζκ. 3/22-3-2014 Απόθαζε ηνπ ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο – έγθξηζεο απνηειέζκαηνο ηνπ παξόληνο
δηαγσληζκνύ, ηελ έγθξηζε πγθξηηηθώλ Πηλάθσλ, θαζώο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο αξρηθήο
θαη ηπρόλ πκπιεξσκαηηθώλ πκβάζεσλ παξνρήο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ.
Αξκόδην όξγαλν – θαη΄ αλαινγία Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο (Γ.Τ.) ζε ζπκβάζεηο έξγσλ:
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.
Αλάδνρνο: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή πλεηαηξηζκφο ή Κνηλνπξαμία ή Έλσζε παξφρσλ
ππεξεζηψλ.
Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία ηεο χκβαζεο: Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο
ζχκβαζεο.
χκβαζε: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Εξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ, θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε
ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ
ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ .
πκβαηηθά Σεχρε: Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Εξγνδφηε θαη ηνπ
αλαδφρνπ καδί κε ηα ηεχρε ηα νπνία ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ, φπσο
αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.3 ηεο .Τ..
Σεχρε Δηαγσληζκνχ: Κάζε ηεχρνο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Εξγνδφηε θαη δηαηίζεηαη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δηαδηθαζίαο:
1. Πξνθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηα ηεο
2. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.)
3. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο.
4. Έληππν Πξνζθνξάο
Πξνζθνξά: Ο θάθεινο πνπ παξαιακβάλεη ν Εξγνδφηεο απφ ηνπο Δηαγσληδφκελνπο θαηά ην
Δηαγσληζκφ πνπ πεξηιακβάλεη:
Κπξίσο θάθειν φπνπ πεξηέρνληαη ηα Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, ν Φάθεινο Σερληθήο
Πξνζθνξάο θαη ν Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
ΣΜΕΔΕ : Σακείν πληάμεσλ Μεραληθψλ & Εξγνιεπηψλ Δεκνζίσλ Έξγσλ
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1.2 πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (.Τ.)
Η παξνχζα .Τ. απνηειείηαη απφ 13 άξζξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παξφληνο) θαη
πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Σα εηδηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο
πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο "Πξνθήξπμε", ελψ ην αληηθείκελν θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο ζχκβαζεο ζην Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.

1.3 εηξά ηζρύνο πκβαηηθώλ Σεπρώλ
Σα παξαθάησ ηεχρε, καδί κε φια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα πνπ πξνζαξηψληαη ζ΄ απηά ή ηα
ζπκπιεξψλνπλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη
ηαμηλνκνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο:
1.
Ιδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ
2.
Πξνθήξπμε
3.
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (ΟΠ)
4.
Σερληθή Πξνζθνξά (ΣΠ)
5.
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Τ)
6.
Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (ΣΠ)

Άξζξν 2 ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
2.1 Σόπνο θαη ρξόλνο
2.1.1 Σφπνο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ είλαη νη πεξηνρέο ησλ έξγσλ.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
εξγνδφηε (Πξντζη/λεο Αξρήο, Δ.Τ. θαη επηβιεπφλησλ) λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο,
λα παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο ζηηο ππεξεζίεο απηέο
θαη ηα φξγαλά ηνπο, λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ γεληθφηεξε πεξηνρή ησλ
έξγσλ θαη γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή ππνζηήξημε πνπ θξίλεη ρξήζηκε ν
εξγνδφηεο.
2.1.2 Μαδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ Γηεπζύλνληα πκβνύινπ γηα ηελ
έγθξηζε ηεο αλάζεζεο πξνο ηνλ αλάδνρν, θαιείηαη απηόο λα ππνγξάςεη ην
ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κέζα ζε 10 εκέξεο.
Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε ν
Δηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Ε..
2.1.3 πκβαηηθόο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη δώδεθα (12) κήλεο γηα ηελ
πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο Η ηζρχο ηεο παξνχζαο
χκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη δώδεθα (12) κήλεο κεηά. Ο
Ο.Α.Κ. Α.Ε. δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.
2.1.4 ε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ, αλ δελ νξίδεηαη ζ΄ απηφ δηαθνξεηηθά, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ππνβάιεη ρξνλνδηάγξακκα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
2.1.5 Αλ ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξνρήο ππεξεζηψλ
κεηαηεζεί ρσξίο επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε ή
ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη αληίζηνηρε παξάηαζε
πξνζεζκίαο.
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2.2 Δθπξόζσπνη ηνπ αλαδόρνπ
2.2.1

Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξαθεί, απφ πιεπξάο αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε
εμνπζηνδνηεκέλν θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ν
νπνίνο κνλνγξάθεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ.

2.2.2

Επί πιένλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα νξίζεη
αλαπιεξσηή εθπξφζσπν πνπ ζα έρεη ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο κε ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπν εάλ αξρηθά δελ έρεη νξίζεη. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ
εθπξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ θνηλνπνηείηαη ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ
εξγνδφηε, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ησλ θαηαζηαηηθψλ
νξγάλσλ ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ κειψλ ηνπ ζε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο. Η
αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Δ.Τ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ
εθπξνζψπσλ γλσζηνπνηείηαη νκνίσο ζηνλ εξγνδφηε. Κνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ηεο
ζχκβαζεο ζηνλ παιηφ εθπξφζσπν ή ζηελ παιηά δηεχζπλζε ζεσξνχληαη ηζρπξέο,
εθφζνλ γίλνληαη πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ.

2.2.3

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή
εθπξφζσπφ ηνπ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα
πξφζσπα απηά εμνπζηνδνηνχληαη λα ελεξγνχλ θαη’ εληνιή ηνπ, λα ηνλ
εθπξνζσπνχλ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε, λα δηεπζεηνχλ
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε
θαη λα ζπκκεηέρνπλ, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο νξγάλσλ ηνπ εξγνδφηε, ζε
ζπλαληήζεηο κε φξγαλα ειέγρνπ / παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο.

2.3 Δπίβιεςε ηεο ύκβαζεο
Ο Εξγνδφηεο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ αλάδνρν ηα πξφζσπα πνπ
ζα επηβιέςνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο.

2.4 Τπνβνιή Δθζέζεσλ από ηνλ αλάδνρν
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή εξγαζηψλ θαη εθζέζεσλ αλαγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην “Σεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ”.

Άξζξν 3 ΠΡΟΧΠΙΚΟ – ΤΝΔΡΓΔΙΟ – ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΤΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ
3.1

3.2

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ
αλαιακβάλεη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Η εκπεηξία θαη ελ γέλεη ηα πξνζφληα
ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ηεινχλ ππφ ηελ ξεηή ή θαη ζησπεξή έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε.
Σεθκαίξεηαη φηη ε Δ.Τ. απνδέρεηαη ηα πξφζσπα απηά, εθφζνλ δελ εθθξάζεη γξαπηψο ηε
δηαθσλία ηεο.
Η απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ θαη’
άηνκν θαη ηεο λνκηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο απηνχ είλαη ππνρξέσζε ηνπ
αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ηελ
νκάδα πνπ δήισζε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λα δειψζεη άκεζα ηελ
απνρψξεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο νκάδαο. Η Δ.Τ. εξεπλά ηνπο ιφγνπο
απνρψξεζεο θαη κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αλαπιήξσζή ηνπ κε αληίζηνηρν ζηέιερνο ίζεο
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ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο. Αλ ε απνρψξεζε έγηλε κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ θξηζεί
δηθαηνινγεκέλε, επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο εθπηψζεσο.
3.3. Ο αλάδνρνο ή εθπξφζσπνο απηνχ ζα ζπλαληηέηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα κε ηνπο
αξκφδηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Εξγνδφηε ζε ηαθηηθέο θαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο. θνπφο
ησλ ζπλαληήζεσλ ζα είλαη ε ζπδήηεζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ιεηηνπξγία θη
ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο Εξγνδφηεο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί
ηαθηηθνχο ή αηθλίδηνπο ειέγρνπο απφδνζεο θαη ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο φζεο
θνξέο ην ζεσξεί απαξαίηεην.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο ζε θάζε έιεγρν θαη λα δηαζέζεη ην
απαηηνχκελν γη’ απηφ πξνζσπηθφ.

Άξζξν 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ
4.1 Ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ
πκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ είλαη ην πνζό ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Πξνζθνξάο.
Η ακνηβή απηή κπνξεί λα απμεζεί, κέζσ ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο, πνπ
ππνγξάθεηαη κόλνλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ:
α) απμάλεηαη ην θπζηθό αληηθείκελν, ή
β) παξαηαζεί ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ.
Οη πκπιεξσκαηηθέο πκβάζεηο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία.

4.2 Σα ζηνηρεία ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ
4.2.1 Ο αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ
ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά θαη ηηο πηζηνπνηνχκελεο απφ ηελ Τπεξεζία πνζφηεηεο
ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη Λνγαξηαζκνχο Πιεξσκήο,
πνπ ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Δ.Τ.
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμή ηνπ:
I. Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Δ.Ο.Τ..
II. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Ελεκεξφηεηαο
III. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ πξφθεηηαη γηα
θπζηθφ πξφζσπν, ή ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο
κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, θιπ), φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ
πξφζσπν. Οη ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα φισλ ησλ κειψλ ηνπο.
IV. Δηπιφηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο θξαηήζεσλ πνπ νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη΄ αίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη
νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ
πιεξσκή ηεο απαίηεζεο.
Δηεπθξηλίδεηαη φηη :
(α) Ο αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο,

ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο
Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, Επαγγεικαηηθψλ, Δεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, φπσο ηα
ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΣΑΑ - ΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΣΕΕ θιπ.
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(β) Η ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα

θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή θάζε Λνγαξηαζκνχ.
Οη πιεξσκέο νινθιεξψλνληαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε (ξεηή ή ζησπεξή)
ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ππνβιεζεί έγθαηξα ηα σο άλσ
δηθαηνινγεηηθά. Αλ ε πιεξσκή θαζπζηεξήζεη, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ
ηνπ κελφο, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηφθνπο
ππεξεκεξίαο.
4.2.2

Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο ιεηηνπξγηθά
έμνδα, έμνδα κεηαθηλήζεσλ, πξφζζεηα εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θαη θάζε δαπάλε κε
ξεηά θαηνλνκαδφκελε εδψ θαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο παξνχζαο .Τ. θαη ησλ ινηπψλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, αλαγθαία φκσο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ επηηπρή
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ) θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θέξδνο κέρξη ηελ
νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ. Οη ιφγνη πξνζαχμεζεο ηεο ακνηβήο
πξνβιέπνληαη θαη ζηελ παξνχζα (παξ. 4.1). Γελ αλαγλσξίδνληαη άιινη ιόγνη
πξνζαύμεζεο ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο.

4.2.3 Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα κεηψζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, κε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο
γηα ηηο ππνιεηπφκελεο ππεξεζίεο κε απνδεκίσζε. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
απηνχ απεπζχλεη γξαπηή εληνιή πξνο ηνλ αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε απηή, νη
επηπηψζεηο ηεο δηάιπζεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθεία λνκνζεζίαο.
4.2.4

Ο εξγνδφηεο κπνξεί επίζεο λα απμήζεη ην ζπκβαηηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν, εθφζνλ
ην θξίλεη αλαγθαίν. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ ζα γίλεη κε ζύληαμε πγθξηηηθνύ
Πίλαθα (.Π.) θαη θαηάξηηζε πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο (..), ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία. Γηα ηελ έγθξηζε .Π. θαη ηελ ππνγξαθή ηεο .., πνπ αθνξνχλ
ζε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο - εξγαζίεο, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη αλαζεσξεκέλν
ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζχκβαζεο.
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ .Π., ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ρσξίο αληίξξεζε
πκπιεξσκαηηθή χκβαζε θαη λα εθηειέζεη ηηο επί πιένλ ππεξεζίεο - εξγαζίεο πνπ
ηνπ αλαηίζεληαη. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ ε Πξντζηακέλε Αξρή, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζή ηεο, κπνξεί λα δηαιχζεη, αδεκίσο γηα ηνλ ΚηΕ, ηελ ζχκβαζε.
Η αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά ηα αλσηέξσ κε .., ζπλεπάγεηαη ηελ
θαηαβνιή πξφζζεηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο .
(ζηνπο πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο - φπσο ν παξψλ δηαγσληζκφο - δελ απαηηείηαη
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο).

4.3 Νόκηζκα ακνηβήο
Σα ηηκνιφγηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ ζα
δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Εξγνδφηε ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΕΤΡΩ θαη ζχκθσλα κε
ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.

Άξζξν 5 ΔΓΓΤΗΔΙ
(ΣΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΔΓΓΤΗΔΙ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ – Π.Γ. 118/2007, ΑΡΘΡΟ 25, ΠΑΡ. 9)
Άξζξν 6 ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
6.1

Αλ ν αλάδνρνο, κε ππαηηηφηεηά ηνπ, δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο,
βαξχλεηαη κε πνηληθέο ξήηξεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ Αλαιπηηθή Πξνθήξπμε:
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6.2

6.3

6.4

Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Π.Α. θαη θνηλνπνηνχληαη ζην
αλάδνρν. Εηζπξάηηνληαη κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ
επηβνιή ηνπο, ή ζε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο, κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ
εθδίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο απφ ηελ Πξντζηακέλε αξρή.
ε πεξίπησζε πνπ ζπλδπαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθψλ νκάδσλ δελ επηηξέπνπλ
ηελ είζνδν θαη εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ηνπ αλαδφρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ έξγσλ, ν
αλάδνρνο θαη ν Εξγνδφηεο ζα αλαδεηήζνπλ θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο ή δηθαζηηθέο
εληνιέο γηα λα επηζηξέςνπλ νη εξγαζίεο ζηελ νκαιφηεηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηέηνηαο
πεξηφδνπ ν αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγεί ηα έξγα κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν κέρξη νη
ζπλζήθεο λα νκαινπνηεζνχλ (εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηεζνχλ πξφζζεηεο
δαπάλεο ζα εγθξηζνχλ απφ ηνλ Εξγνδφηε).
Σελ επζχλε γηα νκαιή ιεηηνπξγία κε πξνζσπηθφ αζθαιείαο θ.ι.π., ζε πεξίπησζε
εξγαζηαθψλ πξνβιεκάησλ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηελ έρεη απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο
Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί κε έγγξαθφ ηνπ ζηνλ Εξγνδφηε ακέζσο
θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη απηή ηελ ζχκβαζε.
Η απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν.
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ν αλάδνρνο ζα θάλεη θάζε πξνζπάζεηα λα έξζεη ζε
επαθή κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Εξγνδφηε ψζηε λα εγθξίλνπλ ηα κέηξα γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηεο. Εθφζνλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ν αλάδνρνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα
πξνρσξήζεη ζηα απαηηνχκελα έμνδα θαη λα ππνβάιιεη άκεζα ζηνλ Εξγνδφηε γξαπηή
ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ ελεξγεηψλ απηψλ. Ο Εξγνδφηεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ην
θφζηνο ησλ κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο δελ
νθείινληαλ ζε ζθάικα ή ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ, θαη ε πξνθχπηνπζα απνδεκίσζε ζα
πξνζδηνξίδεηαη είηε κε επί ηφπνπ παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο είηε κε νπνηνλδήπνηε
άιιν εθηθηφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ λα βξίζθεηαη ζε
δηαξθή εηνηκφηεηα θαη λα δηαηεξεί ζε ελεξγφ θαηάζηαζε ηφζν ην κεραληθφ εμνπιηζκφ
φζν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ.

Άξζξν 7 ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ
ηνπ ππνρξεψζεσλ. Οη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ, ιφγσ πιεκκεινχο
εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο,
παξαγξάθνληαη κεηά ηελ πάξνδν εμαεηίαο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηελ θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζχκβαζεο.

Άξζξν 8

ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΔΤΘΤΝΔ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

8.1 Γεληθέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ
8.1.1

Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ,
φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε πνπ ζπλνδεχεη ηελ Πξνθήξπμε
κε επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε, θαη αλαιακβάλεη φιεο ηηο
επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε.

8.1.2

Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ απηνχ
(ηνπ εξγνδφηε) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε.
Εάλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζηνλ
εξγνδφηε δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο.
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8.1.3

Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ
Εξγνδφηε φια ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ παξέιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φ,ηη άιιν αλήθεη ζ΄ απηφλ.

8.1.4

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα
πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη
παξάιιεια ζε εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε.

8.2 Αλάιεςε επζύλεο από ηνλ Αλάδνρν
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα απαιιάζζεη ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ απφ θάζε επζχλε,
φζνλ αθνξά ζε νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ή επζχλεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ
αηχρεκα ή ζάλαην πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ.

8.3 Δθρώξεζε Γηθαησκάησλ ή Τπνρξεώζεσλ
Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ
δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, εθηφο ησλ
πεξηπηψζεσλ λόκηκεο ππνθαηάζηαζεο ηνπ αλαδόρνπ πνπ γίλεηαη θαηφπηλ απφθαζεο
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Δ.Τ.

8.5 Δκπηζηεπηηθόηεηα
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν
αλάδνρνο (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη
ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο
ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, νπνηαδήπνηε
έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.

8.6 Κπξηόηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ
8.6. 1 Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν
(θαη ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ
ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ νηθεία λνκνζεζία θαη ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο.
8.6.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη αξρεία κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή,
ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ
αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο .

8.7 Σεθκεξίσζε ζηνηρείσλ από Ηιεθηξνληθό Τπνινγηζηή
Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ
επεμεξγαζία ζε Ηιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, απφ ηνλ Αλάδνρν (ή ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ)
ή απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ εξγνδφηε κε ηελ βνήζεηα / θαζνδήγεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζα
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ αλαιπηηθφ ππφκλεκα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη:

Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε._Διακήρυξη 28/2016

Σελίδα 9




ηελ νλνκαζία θαη ηνλ ηχπν ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ζηνηρεία
ηνπ ζπληάθηε θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, θαη
ζε πεξίπησζε ππνινγηζκψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, ησλ παξαδνρψλ
ππνινγηζκνχ, ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε νη αληίζηνηρνη
ππνινγηζκνί λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε άιιεο θιαζηθέο κεζφδνπο .

8.8 Κπξηόηεηα θαη Υξήζε ινγηζκηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ
8.8.1 Σα πξνγξάκκαηα Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (ινγηζκηθφ), ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν
αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ,
ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε φπνηε ηνπ δεηεζεί.
8.8.2 Η θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν, έρεη φκσο ν
εξγνδφηεο ην δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ρσξίο
πεξηνξηζκνχο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Σερληθφ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο
χκβαζεο.

8.9 Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ
8.9.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θνξνινγηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά:
 ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΔΟΤ) θαη
ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., θιπ.,
 ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία,
 ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ
ηνπ.
8.9.2. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ αιινδαπψλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, απηφο αλαιακβάλεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Εξγνδφηε φια ηα
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Δεκφζηεο
Τπεξεζίεο.

8.10

Αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ην Πξνζσπηθό ηνπ
Ο αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο) ππνρξενχηαη λα
εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή
αζθάιηζε λνκνζεζία (ζε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΣΑΑ - ΣΜΕΔΕ θιπ), γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ,
πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

8.11 Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλώζεηο ζηνλ Σύπν
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ
αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ εξγνδφηε.
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8.12 Αιιεινγξαθία ηνπ πκβνύινπ κε ηνλ Δξγνδόηε
Σα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Εξγνδφηε ζα πξέπεη
λα απνζηέιινληαη θαη’ αξρήλ κε telefax, ηα δε πξσηφηππα απηψλ λα απνζηέιινληαη κε
ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ θαη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.

Άξζξν 9 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΗ
9.1 Παξνρή πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ
Ο Εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα
ηηο παξαδψζεη.

9.2 Έγθαηξε πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ
Ο Εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζηνλ
Αλάδνρν, θαηά ηνπο φξνπο ηεο νηθεία λνκνζεζίαο θαη ηεο παξνχζαο, φπσο εηδηθφηεξα
νξίδεηαη ζηελ παξ. 4.2 θαη ην αξγφηεξν ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε θαη ζεψξεζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ πιεξσκήο απφ ηελ Δ.Τ.

Άξζξν 10 ΓΙΑΦΟΡΔ - ΓΙΑΦΧΝΙΔ - ΑΝΧΣΔΡΗ ΒΙΑ
10.1 Καιόπηζηε εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο
Ο εξγνδφηεο θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα αληηκεησπίδνπλ θαιφπηζηα ηηο ακνηβαίεο
ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ επίιπζε ησλ
δηαθσληψλ ηνπο κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο. Η ιχζε νπνηαζδήπνηε
δηαθσλίαο επηιχεηαη θαηά ηα ινηπά, θαηά ηελ νηθεία λνκνζεζία θαη ηελ παξνχζα (άξζξν
12).

10.2 Λάζε / αζπκθσλίεο ζηα πκβαηηθά Σεύρε ή ζηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ
10.2.1 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ
αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα
ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, θαηά ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζηελ
Πξνθήξπμε θαη ηελ παξ. 1.3 ηεο παξνχζαο.
10.2.3 Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε
ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα κε κεηαβάιεη
κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο.

10.3 Αλσηέξα βία
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10.3.1 Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά "αλψηεξεο
βίαο", ηα νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο
επζχλεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαζέλα εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα γεγνλφηα ή
πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζή ηνπο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη
κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη
απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία, ή ηε ζχκβαζε.
10.3.2 Η κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, δελ
δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Δελ
αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ, πνπ θαηέζηεζαλ
απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ άλσ γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ.

10.4 Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο παξά ηελ ύπαξμε δηαθσλίαο
Δηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο
δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη
εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην
ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία ή ηελ ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη
ηέηνην δηθαίσκα, ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν εξγνδφηεο κπνξεί
λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.

Άξζξν 11 ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΓΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ
11.1 Έθπησζε Αλαδόρνπ
Εθφζνλ ν αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο εθ ηεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεηο ηνπ, θεξχζζεηαη
έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Π.Α, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Αλαιπηηθή Πξνθήξπμε.

11.2

Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο

11.2.1 Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα δηαιχζεη ηε χκβαζε κε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ.
11.2.2 Ο Εξγνδφηεο δηαηεξεί ππέξ απηνχ ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα δηάζηεκα κέρξη θαη ηξεηο (3) κήλεο κε έγγξαθε
γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη πνπ
θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ δηαθνπή, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαθνπήο θαη ε
πηζαλνινγνχκελε δηάξθεηα απηήο. Ο αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη απνδεκίσζε
γηα ζεηηθέο δεκηέο.
11.2.3 Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαθνπήο ν Αλάδνρνο απαιιάζζεηαη ηεο
ππνρξέσζεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ αθνξά ε αλαζηνιή θαη
νθείιεη λα ιάβεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ απηνχ
θαη ηνπ Εξγνδφηε. Ακέζσο κεηά ηελ άξζε ησλ ιφγσλ πνπ επέβαιαλ ηελ δηαθνπή, ν
Εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο.
11.2.4 Αλ ε δηαθνπή δηαξθέζεη πάλσ απφ 3 κήλεο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα θηλήζεη ηε
δηαδηθαζία δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο.

Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε._Διακήρυξη 28/2016

Σελίδα 12

11.2.5 Αλ ε αίηεζε δηάιπζεο απνξξηθζεί απφ ηελ Π.Α. ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαη παξάιιεια λα αζθήζεη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη παξάηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ.
11.2.6 Ο αλάδνρνο κε ηελ Εηδηθή Δήισζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ πνπ απεπζχλεη ζηνλ
εξγνδφηε πξνζδηνξίδεη ηελ δεηνχκελε απνδεκίσζή ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα
πξνζδηνξίζεη ηελ απνδεκίσζε έλαληη ηεο νπνίαο ζπλαηλεί ζηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ
θαη ηελ καηαίσζε ηεο δηάιπζεο. Εθ’ φζνλ ν αλάδνρνο ζπλαηλεί ζηε καηαίσζε ηεο
δηάιπζεο ε ζχκβαζε ζπλερίδεηαη αλεμάξηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ, κε
αλάινγε παξάηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ.
11.2.7 Επηζεκαίλεηαη φηη αλ δελ νινθιεξσζεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, φηαλ απηή δελ έρεη
ιπζεί πξφσξα γηα θάπνηνλ απφ ηνπο λφκηκνπο ιφγνπο, ε ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ
αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία κε φιεο ηηο
ζρεηηθέο παξαηάζεηο.

11.3 Λύζε ηεο ύκβαζεο γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο
Ο Εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο γη' απηφλ ηελ χκβαζε
εάλ δελ εγθξίλεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ, ή αλ απηφο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ή
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Πηψρεπζε ηνπ αλαδφρνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε
ηεο ζχκβαζεο, ελψ πηψρεπζε κέινπο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο ζπλεπάγεηαη ηελ
δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Π.Α.

11.4 Λήμε ηεο ύκβαζεο – Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
Η ιήμε ηεο χκβαζεο πηζηνπνηείηαη κε ηελ βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ
Αλαδφρνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Τ. φπνπ βεβαηψλεηαη ε ππνβνιή φισλ ησλ
παξαδνηέσλ απφ ηνλ αλάδνρν, θαη φηη έρνπλ εθηειεζηεί φιεο νη ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ
βεβαίσζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη γηα έιεγρν ηελ ηειηθή έθζεζε ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ.
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο (ζηνπο πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο - φπσο ν παξψλ
δηαγσληζκφο - δελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο) επηζηξέθνληαη ζηνλ αλάδνρν
(κεηά ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Ο εξγνδφηεο ζπγθξνηεί εηδηθή επηηξνπή παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ
ηνλ πάξνρν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζπληάζεη πξσηόθνιιν παξαιαβήο εξγαζηώλ αλά
κήλα ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζην εθάζηνηε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο ηνπ
αλάδνρνπ.
Η έγθξηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πξσηνθόιισλ παξαιαβήο απνηειεί ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή θαη εθδίδεηαη κε απόθαζε ηεο Πξ/λεο Αξρήο.

Άξζξν 12 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ
Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο
αλαθεξφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Η δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ
αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Νφκν.

Άξζξν 13

ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΓΛΧΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ

13.1 Ννκνζεζία
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Η χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Ειιεληθφ Δίθαην, φπσο αλαιπηηθά
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Πξνθήξπμε .

13.2 Γιώζζα επηθνηλσλίαο
13.2.1 Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
13.2.2 Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ
Εξγνδφηε ή άιισλ ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο
απαηηεζεί εξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή / θαη πξνο ηα ειιεληθά, απηέο ζα
εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην.
13.2.3 ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν θαηηζρχεη
ησλ εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα.

Άξζξν 14 ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ –
ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ – ΑΠΟΦΤΓΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ
Ο εξγαζηαθφο θίλδπλνο πνπ αθνξά εξγαζίεο γξαθείνπ, δηνηθεηηθέο – νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο,
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία

Υαληά, 18-08-2016

Ο ΔΝΣΗ ΔΙΑΥ ΤΓΚ & ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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