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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη
διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα
Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συμβατική Δαπάνη:
Φ.Π.Α.:
Σύνολο:

……………… €
……………… €
……………… €

Στην Αθήνα σήμερα στις …... του μηνός ……………. του έτους 2012, ημέρα ……………………, μεταξύ των
κατωτέρω συμβαλλομένων:
1.- της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθμ. 30
[Α.Φ.Μ. 099080010, ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Ηρακλή Δρούλια, στο εξής αποκαλούμενη για
συντομία ως η «ΟΣΚ» και
2.- τ….. εταιρίας με την επωνυμία «……….» και τον διακριτικό τίτλο «……», που εδρεύει στ… ….., οδός
……, αριθμ. … [ΑΦΜ ……… ΔΟΥ ………. ] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από
……….. …… (στο εξής αποκαλούμενη για συντομία ως ο «Ανάδοχος»).
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την με αριθ. ……………. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Κ, κατακυρώθηκε η ανάθεση
στον Ανάδοχο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών
ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης» και
ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Δημοσίου ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 1/Π - Α/2012 Διακήρυξης και την ισχύουσα
Νομοθεσία.
Με την παρούσα σύμβαση καθορίζονται οι όροι συνεργασίας μεταξύ της ΟΣΚ και του Αναδόχου,
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Διακήρυξη του Διαγωνισμού και την Οικονομική και Τεχνική
Προσφορά του Ανάδοχου, που υποβλήθηκε κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.
Η Σύμβαση αυτή θα εκτελεστεί με τους ειδικότερους όρους, που αναφέρονται κατωτέρω.
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης
1.1. Περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης (στο εξής για συντομία η «Σύμβαση») αποτελεί η περιγραφή
των όρων ανάθεσης στον Ανάδοχο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας των εξοπλιστικών ειδών
που προμηθεύεται η ΟΣΚ με βάση τους διενεργούμενους από την ίδια δημόσιους διαγωνισμούς
προμηθειών και υπηρεσιών.
1.2. Αναλυτικότερα οι προς ανάθεση υπηρεσίες περιλαμβάνουν όλο το φάσμα ενεργειών που απαιτούνται
για την παραλαβή των Ειδών από τους προμηθευτές και την παράδοση αυτών στα σχολεία και τις
υπηρεσίες της Δημόσιας εκπαίδευσης σε διάφορες περιοχές της χώρας, με βάση όσα ειδικότερα
αναφέρονται στο άρθρο 2 της συνημμένης στην παρούσα Συγγραφής Υποχρεώσεων.
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Άρθρο 2
Διάρκεια
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
από την υπογραφή της, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης αυτής από την ΟΣΚ για χρονικό διάστημα
έξι (6) ακόμη μηνών, κοινοποιούμενη στον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της
Σύμβασης.
Η ΟΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, άλλο χρόνο έναρξης των
προθεσμιών της Σύμβασης.
Άρθρο 3
Αμοιβή – Λογαριασμοί - Πληρωμές
Σε διάστημα 15 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μηνός, ο Ανάδοχος θα εκδίδει σχετικό
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για το σύνολο των υπηρεσιών του μηνός αυτού που έληξε. Μαζί με το
Τιμολόγιο, θα υποβάλει στην ΟΣΚ:
- Για την εκφόρτωση – παραλαβή
Αναλυτική κατάσταση με το πλήθος των ειδών και τα αντίστοιχα cm 3 που εισήχθησαν στην αποθήκη,
συνοδευόμενη από τα αντίγραφα των Δελτίων εισαγωγής και τα σχετικά αντίγραφα των Δ.Α. του
προμηθευτή.
- Για την αποθήκευση
Αναλυτική κατάσταση με το πλήθος των ειδών και τα αντίστοιχα cm 3 ανά ημέρα αποθήκευσης, καθώς και
την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής και εξαγωγής.
- Για τα Picking – Φόρτωση και Διανομή
Αναλυτική κατάσταση με το πλήθος των ειδών και τα αντίστοιχα cm 3 που φορτώθηκαν, ομαδοποιημένα
ανά γεωγραφική περιοχή και συνοδευόμενη από τα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα Δ.Α., μαζί με τα
αντίγραφα των σχετικών Δελτίων Παραγγελίας.
Η ΟΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει ή τροποποιήσει μονομερώς τα ως άνω σχετικά έντυπα με τα
αιτούμενα στοιχεία κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
Ο σχετικός λογαριασμός που δεν θα πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, θα επιστρέφεται σαν απαράδεκτος.
Οι πληρωμές θα διενεργούνται τμηματικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά την προσκόμιση
των ανωτέρω δικαιολογητικών. Ο έλεγχος δικαιολογητικών και του σχετικού λογαριασμού θα διενεργείται
από την Δ/νση Εξοπλισμού Σχολείων της Ο.Σ.Κ., μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή του.
Κάθε παραποίηση Δελτίου Αποστολής συνεπάγεται εκτός από τις σοβαρές ποινικές κυρώσεις και την μη
πληρωμή του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στη μεταφορά των καταχωρημένων στο παραποιημένο
δελτίο αποστολής ειδών.
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Στις περιπτώσεις που οι προβλεπόμενοι διακινούμενοι όγκοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης
μεταφοράς διαφοροποιηθούν με οποιαδήποτε αυξομείωση, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, πέραν της αξίας
της αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, καμίας ειδικής αποζημίωσης.
Άρθρο 4
Καταγγελία – λύση της Σύμβασης
4.1. Η ΟΣΚ έχει δικαίωμα να λύσει την σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε, χωρίς την συνδρομή
σπουδαίου λόγου, με έγγραφη ειδοποίηση που θα επιδίδεται στον Ανάδοχο τριάντα (30) τουλάχιστον
ημερολογιακές ημέρες πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της.
Η ΟΣΚ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα την σύμβαση που θα υπογραφεί χωρίς την τήρηση
οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος:
α. διαπράξει κάποιο αδίκημα ή επιδεικνύει βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των εργασιών του, ή
β. παραβιάσει οποιονδήποτε άλλο όρο της διακήρυξης ή της παρούσας σύμβασης και δεν έχει
αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της
σχετικής γραπτής ειδοποίησης.
4.2. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η ΟΣΚ παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της διακήρυξης ή της
παρούσας σύμβασης και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης από τον Ανάδοχο, με την
οποία επαπειλείται ρητώς η καταγγελία.
4.3. Η ΟΣΚ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι΄ αυτήν την παρούσα σύμβαση χωρίς την
τήρηση προθεσμίας με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια
ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος (α) πτωχεύσει, (β) τεθεί υπό εκκαθάριση, ή (γ) τεθεί υπό το καθεστώς
διαχείρισης των πιστωτών του.
4.4. Σε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης που θα υπογραφεί χωρίς υπαιτιότητα του
Αναδόχου, τούτος δικαιούται να λάβει την αμοιβή του, για τις μέχρι της ημερομηνίας ισχύος της
καταγγελίας παρασχεθείσες υπηρεσίες του, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης.
Άρθρο 5
Εγγυήσεις
5.1. Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης αυτής καταθέτει την με αριθμ. …….. Εγγυητική
Επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ……… €.
5.2. Η εγγύηση αυτή αφορά την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης και ισχύει σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ 118/07.
5.3. Η χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει οποιαδήποτε
συμβατική ενέργεια του Ανάδοχου, ήτοι ενδεικτικά μερική ή ολική αδυναμία να εκτελέσει την Σύμβαση,
υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος ή και οποιαδήποτε άρνησή του να παρέχει τις υπηρεσίες του.
5.4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί εγγυητικών επιστολών του άρθρου 25 του
Κ.Π.Δ. 118/07.
5.5. Οι Εγγυητικές Επιστολές επιστρέφονται στον Ανάδοχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ.
118/07.
5.6. Ο Ανάδοχος προσκομίζει με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης το με αριθμ. ……..
ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλιστική εταιρία …………. για την μεταφορά και την αποθήκευση, με
ελάχιστη ασφαλιζόμενη αξία (ελάχιστα όρια ασφάλισης) το ποσό του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ
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(1.000.000 €), που θα καλύπτει τους κινδύνους που προέρχονται από σύγκρουση, εκτροχίαση, ανατροπή,
καθίζηση οδών, πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια, θραύση, ράγισμα, ξέσματα ή άλλες φθορές, όπως και όλους
τους κινδύνους της θάλασσας απαραίτητα χωρίς περιοριστικό χρόνο. Το ποσόν του 1.000.000 € θα
καλύπτει ανελλιπώς ολόκληρο το χρόνο ισχύος της παρούσας σύμβασης και των τυχόντων παρατάσεών
της, ανεξαρτήτως εξαντλήσεως μέρους ή και όλου από τυχόντα ατυχήματα.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την εκκαθάριση και του τελικού
λογαριασμού.
Άρθρο 6
Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση
6.1. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τη μεταφορά μέσα στην τασσόμενη συμβατική
προθεσμία από την παραλαβή της σχετικής εντολής (Δελτίο Παραγγελίας), τότε θα επιβάλλονται οι
παρακάτω κυρώσεις:
α. επιβολή ποινικής ρήτρας 1,00 € ανά δελτίο παραγγελίας και ανά εργάσιμη ημέρα για τις πρώτες πέντε
εργάσιμες ημέρες καθυστέρησης μετά τον συμβατικό χρόνο.
β. επιβολή ποινικής ρήτρας 5,00 € ανά δελτίο παραγγελίας και ανά εργάσιμη ημέρα για τις επόμενες
δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες καθυστέρησης.
γ. Για καθυστέρηση πέραν των ανωτέρω είκοσι (20) εργασίμων ημερών ο Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
δ. Για τα δελτία που έχουν χαρακτηρισθεί επείγοντα, επιβολή ποινικής ρήτρας 100 € ανά δελτίο
παραγγελίας και ανά εργάσιμη ημέρα για τις πρώτες πέντε εργάσιμες ημέρες καθυστέρησης μετά τον
συμβατικό χρόνο.
ε. Για τα δελτία που έχουν χαρακτηρισθεί επείγοντα, επιβολή ποινικής ρήτρας 200 € ανά δελτίο
παραγγελίας και ανά εργάσιμη ημέρα για τις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες καθυστέρησης.
στ. Για τα δελτία που έχουν χαρακτηρισθεί επείγοντα, για καθυστέρηση πέραν των ανωτέρω δέκα (10)
εργασίμων ημερών ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.2. Άρνηση από τον Ανάδοχο εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο, είναι
λόγος έκπτωσής του.
Άρθρο 7
Διαδικασίες πληροφόρησης και εκτέλεσης της προμήθειας
7.1. Ο Ανάδοχος ανακοινώνει εγγράφως στην ΟΣΚ τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του για την
εφαρμογή των όρων της Σύμβασης.
7.2. Η ΟΣΚ εγγράφως στον Ανάδοχο τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της για την εφαρμογή των όρων
της Σύμβασης.
7.3. Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης πραγματοποιείται με
τηλεγράφημα, τηλετύπημα, τηλεομοιοτυπία, υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του
γνωστοποιούντος και απευθύνεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αντισυμβαλλομένου.
Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Σύμβασης, ιδίως σε σχέση με τα
οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 ορίζεται η Δ/νση Εξοπλισμού Σχολείων της Ο.Σ.Κ.
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Άρθρο 8
Γενικές ρυθμίσεις
8.1. Σε περίπτωση διαφωνίας γα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής επιδιώκεται
φιλικός διακανονισμός και ρύθμιση της διαφοράς. Για το σκοπό αυτό η παραπονούμενη πλευρά υποβάλει
εγγράφως αίτημα διευθέτησης ιδιωτικής διαφοράς, στην οποία αναφέρει το αντικείμενο της διαφοράς, τις
προτάσεις της για την διευθέτηση και τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται. Το αίτημα υπογράφεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο και απευθύνεται προς τον εκπρόσωπο της άλλης πλευράς. Εάν μέσα σε 20 εργάσιμες
ημέρες από την υποβολή αιτήματος για διευθέτηση δεν επιλυθεί η διαφορά με συμφωνία, κάθε
συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.
8.2. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που πηγάζει από την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
8.3. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα σύμβαση σχετικά με τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της ΟΣΚ και του Αναδόχου, εφαρμόζονται οι προβλέψεις της επισυναπτόμενης στην
παρούσα Συγγραφής Υποχρεώσεων για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση
των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας
Εκπαίδευσης», οι προβλέψεις της με αριθμ. 1/Π - Α/2012 Διακήρυξης καθώς και οι διατάξεις του ΠΔ
118/07, σε συνδυασμό με το ΠΔ 60/07 και τον Ν. 2286/95.
Άρθρο 9
Εξουσιοδοτημένος Αντίκλητος
9.1. Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και αντίκλητος της ΟΣΚ ορίζεται ο επιβλέπων την προμήθεια, που
ενεργεί για την εφαρμογή των όρων αυτής της Σύμβασης και θα οριστεί με απόφαση του Δ/ντή της
Δ/νσης Εξοπλισμού Σχολείων, η οποία θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο εγγράφως σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3.
9.2. Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και αντίκλητος του Ανάδοχο ορίζεται ο ……. που ενεργεί για την
εφαρμογή των όρων αυτής της Σύμβασης.
Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων τρία (3)
έλαβε η Ο.Σ.Κ. και ένα (1) ………..

Για την Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ/ΞΗ: 1/Π - Α/2012

Για τον Ανάδοχο
……………….……….

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

6

