Προσχέδιο Σύμβασης
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την ……./……../2020 μεταξύ:
Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας», που
εδρεύει στην Αθήνα, Βερανζέρου 15, 10677, ΑΦΜ 090114478, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα
για την υπογραφή της παρούσας από την Πρόεδρός της, κα. Judith Wunderlich-Antoniou,
Και αφετέρου της …………………… με την επωνυμία «………………………..» με ΑΦΜ:…………………, Δ.Ο.Υ. …………….
(στο εξής καλούμενη «Πωλητής») που εδρεύει………………….., οδ. ………………….αρ………, Τ.Κ: …………. και
εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής
κ.……………………….του …………… με ΑΔΤ: ……………………….συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα
εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται κατόπιν του υπ’ αριθ. ……………/…………………….. πρακτικού της Επιτροπής
Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια και παράδοση τεχνολογικού εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν σε χώρους που θα υποδείξει ο
νόμιμος εκπρόσωπος της αναθέτουσας, το οποίο εγκρίθηκε με την από 19/03/2020 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας», στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες,
παιδιά και ενήλικες, στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από την ΕΛΙΞ στην Αττική με την υποστήριξη της
UNICEF προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μη τυπικής εκπαίδευσης του εν λόγω προγράμματος. Η δε
ανάθεση στον Πωλητή προέκυψε λόγω της πιο συμφέρουσας προσφοράς του και υπό την προϋπόθεση ότι
τα περιεχόμενα στην προσφορά είδη πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας της παρούσας πρόσκλησης
(Παράρτημα ΙΙ, ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής).

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΠΩΛΗΤΗΣ συμφωνεί να πωλήσει και η «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» συμφωνεί να
αγοράσει από τον ΠΩΛΗΤΗ τα κάτωθι προϊόντα που αυτός εμπορεύεται, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα.
Ειδικότερα ο ΠΩΛΗΤΗΣ συμφωνεί να πωλήσει και η «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» συμφωνεί
να αγοράσει προϊόντα στις ποσότητες και τα χαρακτηριστικά όπως επακριβώς αναλύονται ακολούθως:
A/A
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 4

ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Ταμπλέτες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – tablets
100
Ταμπλέτες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – tablets
180
Θήκες για τις ανωτέρω Ταμπλέτες Ηλεκτρονικών 280
Υπολογιστών
Ακουστικά
280

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΙΜΗMΑ ΑΓΟΡΑΣ
H «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» αγοράζει τα ανωτέρω προϊόντα έναντι του ποσού των
………………………….ευρώ (……………………….€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.……%, για όσα είδη προμήθειας
δεν εξαιρούνται του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του ΠΩΛΗΤΗ που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο Πωλητής άμα την υπογραφή της παρούσης οφείλει να προσκομίσει Φορολογική και Ασφαλιστική
ενημερότητα των Αρμόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει ή ρυθμίσει τις
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του.
Η προκαταβολή ύψους 50% για το σύνολο της παραγγελίας ή, στην περίπτωση που επιλεγεί τμηματική
παράδοση, για (ι) τα πρώτα 100 τεμάχια ανά είδος προμήθειας και για τα τρία είδη προμηθειών και
ακολούθως για (ιι) τα επόμενα 180 τεμάχια ανά είδος προμήθειας και για τα τρία είδη προμηθειών θα γίνει
σε Ευρώ [€] στον υπ’ αριθ. ………………………… λογαριασμό (ΙΒΑΝ) ………. που τηρεί ο ΠΩΛΗΤΗΣ στην
…………………………(όνομα τράπεζας) σε διάστημα έως 5 ημερών από την έναρξη της Σύμβασης και
ειδικότερα:






Έκδοση και υποβολή του σχετικού τιμολογίου, το οποίο περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία, τον σειριακό
αριθμό και την ποσότητα των προσφερόμενων ειδών.
Ο αναλογούν Φ.Π.Α., που θα υπολογίζεται επί τη τιμής της προσφοράς για έκαστο προϊόν που
περιλαμβάνεται στην Προκήρυξη, θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα, στον προμηθευτή με την
εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου, και υποχρεούται (ο προμηθευτής) να τον αποδώσει
σύμφωνα με τον νόμο.
Επί της τιμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν φόροι, οι οποίοι θα βαρύνουν τον πωλητή.
Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή και θα
περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό
να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’
αυτόν, για τις παραπάνω δαπάνες.

Κατά την παραλαβή των προϊόντων και στην περίπτωση που δεν προκύπτουν παρατηρήσεις από την
Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου ως προς την ποιότητα και ποσότητα των ειδών, ακολουθεί
η έκδοση και υποβολή του σχετικού εξοφλητικού τιμολογίου, το οποίο περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία,
τον σειριακό αριθμό και την ποσότητα των ειδών προς τελική εξόφληση. Η ΕΛΙΞ κατόπιν θα προβεί στη
σχετική εξόφληση του τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3.1. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα στο σύνολό τους έως τις 24 Απριλίου 2020. Στην
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν είναι εφικτή η ακόλουθη τμηματική παράδοση:
 Α Παράδοση, το αργότερο έως 24 Απριλίου 2020 τα πρώτα 100 τεμάχια για κάθε είδος προμήθειας.
 Β Παράδοση, το αργότερο έως 8 Μαίου 2020 για το σύνολο των υπολειπόμενων αντικειμένων για κάθε
είδος προμήθειας.
Τα προϊόντα θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής/τιμολόγιο στα γραφεία της ΕΛΙΞ στην Αττική ή, όπου θα
γίνεται η παραλαβή καθ’ υπόδειξη της ΕΛΙΞ και ο έλεγχος των παραδοτέων, για να δοθεί η εντολή
εξόφλησης του τιμολογίου στον ΠΩΛΗΤΗ.

3.2. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας, ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα φέρει τον κίνδυνο μέχρι και
την πλήρη παράδοση των ως άνω προϊόντων, για την καταστροφή ή την ελαττωματικότητα των προϊόντων
ακόμα και σε περίπτωση ζημίας από λόγους ανωτέρας βίας όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) φωτιάς,
σεισμού κλπ.
3.3. Κατά την παράδοση διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των προϊόντων, ώστε να
διασφαλιστεί η συμφωνία της παραγγελίας, ως προς την ποιότητα και την ποσότητα. Μόνο όταν
διαπιστώνεται συμφωνία αναφορικά με τα προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει την παραγγελία. Σε
αντίθετη περίπτωση ο παραλαβών έχει το δικαίωμα να μην παραλάβει τα προς παράδοση προϊόντα και να
συντάξει έκθεση παρατηρήσεων για τη πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης. Οι σχετικές εκθέσεις θα
υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» και αυτό θα
προβεί στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την «ΕΛΙΞΠρογράμματα Εθελοντικής Εργασίας» επισυνάπτοντας και την σχετική έγγραφη αναφορά.

ΆΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗ
Ο ΠΩΛΗΤΗΣ εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους
προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και των σχεδίων κατασκευής τους και ότι θα είναι το σύνολο των
υλικών αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής, χωρίς κρυμμένα ελαττώματα είτε στη σχεδίαση, είτε
στα υλικά κατασκευής, είτε στην εργασία κατασκευής. Τα προϊόντα θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη
για τη χρήση και τη λειτουργία για την οποία προορίζονται. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή υλικού
βρεθούν ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών, ο
ΠΩΛΗΤΗΣ έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Αναθέτουσας κάθε ποσότητα των
ειδών της προμήθειας που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί
παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων
προς προμήθεια ειδών σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον ΠΩΛΗΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παρούσα συνιστά ολόκληρο το σώμα του κειμένου της Σύμβασης ανάμεσα στον ΠΩΛΗΤΗ και την
«ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» σε ό,τι αφορά την πώληση των προαναφερόμενων στο
Άρθρο 1 προϊόντων. Κάθε τροποποίηση ή μεταβολή των όρων του παρόντος θα πρέπει να γίνεται
εγγράφως και να υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη, δια των νομίμων εκπροσώπων
τους, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, μηδέ του όρκου εξαιρουμένου. Πάντως ρητά
συμφωνείται ότι η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από την Αναθέτουσα οποιουδήποτε δικαιώματός της
από το παρόν συμφωνητικό ή από τον Νόμο, εφάπαξ η κατ’ επανάληψη δεν θα σημαίνει παραίτηση
από το δικαίωμα αυτό, ούτε θα επέρχεται αποδυνάμωση αυτού.
2. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν και συναποδέχθηκαν επιπλέον και τα ακόλουθα: α) όλοι ανεξαιρέτως οι
όροι του παρόντος συμφωνητικού αναγνωρίζονται και είναι ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε
από αυτούς εν όλω ή και εν μέρει, συνεπάγεται τις παραπάνω συμφωνημένες συνέπειες, β) για κάθε
θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν συμφωνητικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και οι σχετικές
διατάξεις του Α.Κ.
3. Αυτή η Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο περιλαμβανομένων όλων
των θεμάτων της ερμηνείας, εγκυρότητας και εκτέλεσης. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στην
παρούσα σύμβαση θα ρυθμίζεται από τις περί προμηθειών κείμενες διατάξεις. Για οποιεσδήποτε
διαφορές που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Σε πίστωση συνετάγη το παρόν σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και αφού υπεγράφη νόμιμα, έλαβε ο κάθε
συμβαλλόμενος από ένα.

Για την «ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας»

Για τον ΠΩΛΗΤΗ

Η Πρόεδρος
Judith Wunderlich-Antoniou

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

