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ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Aν.Διευθυντή του Τμήματος Δασών που
εδρεύει στηΛεωφ. Λουκή Ακρίτα 26, 1414 Λευκωσία (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»).
από το ένα μέρος,
και
O/H<Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο Αναδόχου>που εδρεύει στη διεύθυνση <ταχυδρομική
διεύθυνση> του/της <ονομασία πόλης>(στο εξής ο «Ανάδοχος») που εκπροσωπείται νόμιμα
από τον/την<ονοματεπώνυμο, ιδιότητα>
από τo άλλο μέρος,
ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε βάσει του υπ΄αριθ. ΤΔ 6/2013 διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσιώνΔασολόγου για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου
«Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στο Μεταλλείο Αμιάντου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο
Τροόδους» κάτω από το Προγραμμα ΕΕΑ Grants,και ανατέθηκε βάσει της υπ΄ αριθ. ΤΔ
6/2013 απόφασης ανάθεσης, συμφώνησαν τα ακόλουθα.

1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη:
α.

Η παρούσα Συμφωνία

β.

Το Παράρτημα II. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

γ.

Το Παράρτημα I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

δ.

Η από ……………...<ημερομηνία προσφοράς>Προσφορά του Αναδόχου και
οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου.

Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη οι πρόνοιές τους θα εφαρμόζονται
σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας.
2.

Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης αποτελεί επίσης η <αριθμός αναφοράς> εγγύηση
πιστής εκτέλεσης που εκδόθηκε από το <επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος>ποσού
<ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)>.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών
Δασολόγου για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου «Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας στο Μεταλλείο Αμιάντου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους»
κάτω από το Προγραμμα ΕΕΑ Grants, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στη Σύμβαση.
2. Η παρούσα Σύμβαση είναι σύμβαση συνολικής αξίας κατά την έννοια του αντίστοιχου
ορισμού του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
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3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Η Συμβατική Αξία ανέρχεται σε ……………………..χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

2.

Στη Συμβατική Αξία, την οποία ο Ανάδοχος θεωρεί νόμιμο, εύλογο και επαρκές αντάλλαγμα
για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη που
θα απαιτηθεί ή ενδέχεται να απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Αναδόχου, τα
έξοδα και το κέρδος του, περιλαμβανόμενων τυχόν αμοιβών τρίτων, χωρίς καμία
περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας εκτέλεσης
του Αντικειμένου της Σύμβασης και της ποιότητας και πληρότητας των Παραδοτέων του.
3. Η συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του
Αντικειμένου της Σύμβασης και μέχρι την οριστική του παραλαβή, είναι υποχρέωση
αμφοτέρων.
Υπεύθυνος Συντονιστής εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο <ονοματεπώνυμο>.

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της.
2. Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η επομένη της
υπογραφής της σύμβασης.
3. Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών θα είναι 33 μήνες.
4. Αν υπάρξει ανάγκη για παράταση του έργου και εγκριθεί τέτοια παράταση από την αρμόδια
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος τότε είναι δυνατόν να εξεταστεί η πιθανότητα
παράτασης των υπηρεσιών για διάστημα μέχρι 3 μήνες το πολύ με τους ίδιους όρους
πληρωμής, ήτοι για κάθε επιπλέον μήνα παροχής υπηρεσιών το ποσό της συμβατικής αξίας
διαιρούμενο δια 33.
5. Η υλοποίηση των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και η παράδοση των επιμέρους
παραδοτέων της σύμβασης από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, μετά από κοινή συμφωνίακαι υπό την προϋπόθεση
ότι δεν μεταβάλλεται η συνολική περίοδος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης.
6. Η παρούσα Σύμβαση παύει να ισχύει με την οριστική παραλαβή όλων των υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης, ή εάν προκύψει
ανάγκη εφαρμογής των άρθρων περί τερματισμού της Σύμβασης του Παραρτήματος Ι.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
7. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το Πρόγραμμα EEA Grantsή η χρηματοδότηση
διακοπούν τότε η παρούσα σύμβαση τερματίζεται αφού δοθεί λογική προειδοποίηση στον
Ανάδοχο όχι μικρότερη του ενός (1) μηνός. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα
αποζημιωθεί κατ΄ αναλογία για την περίοδο παροχής των υπηρεσιών του, χωρίς να
δικαιούται οποιαδήποτε επιπρόσθετη αποζημίωση για το υπόλοιπο της περιόδου της
σύμβασης.

6. ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ετοιμασία και υποβολή Εκθέσεων, όπως καθορίζεται στο
Παράρτημα ΙΙ.ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώστον τραπεζικό λογαριασμό που γνωστοποιείται από
τονΑνάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Άρθρο 18.1του Παραρτήματος Ι.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
2. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα στη βάση της ακόλουθης φόρμουλας:
Συνολικό ποσό προσφοράς ίσα κατανεμημένο σε 33 μηνιαίες δόσεις μείον 5% νοουμένου
ότι ο Ανάδοχος έχει υλοποιήσει τα παραδοτέα της Σύμβασης
[(ποσό σύμβασης/33)x 0,95]= ποσό που θα καταβάλλεται κάθε μήνα]
Το 5% που θα παρακρατείται θα καταβληθεί μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
Ανάδοχου σε ότι αφορά την ετοιμασία της τελικής έκθεσης του έργου όπως καθορίζεται
στο Παράρτημα ΙΙ των εγγράφων του διαγωνισμού, η οποία θα ετοιμαστεί σε διάστημα όχι
μεγαλύτερο των δύο μηνών μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου και
νοουμένου ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
8.

ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

1.

Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών ή υποβολής Παραδοτέου του
Αντικειμένου της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα
Καθυστέρησης Παράδοσης.

2.

Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησηςέναρξης παροχής των υπηρεσιών όπως
αναφέρεται στο Παράρτημα IIΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ανέρχεται σε ποσοστό μισό τοις εκατό
(0,5%) της Συμβατικής Αξίας των εργασιών η του παραδοτέου.

3.

Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα
προηγούμενα εδάφια, θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
πιστής εκτέλεσης ή/και της εγγύησης προκαταβολής.

4.

Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων χρόνων παράδοσης για την οποία θα έχουν
υποβληθεί συνολικά ρήτρες καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%)της Συμβατικής Αξίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτοκαι να τερματίσει τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων των ειδικά αναφερόμενων στο
Παράρτημα Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η Σύμβαση δεν θα εξαιρείται από τους δασμούς και φόρους, περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ισχύει η διαδικασία διακανονισμού διαφορών του άρθρου 27 του Παραρτήματος I.ΓΕΝΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

11. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα διέπει όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από
τη Σύμβαση.
2. Η γλώσσα της Σύμβασης και όλων των γραπτών επικοινωνιών μεταξύ του Αναδόχου και της
Αναθέτουσας Αρχής θα είναι η Ελληνική.
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12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία που να σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου πρέπει να αναγράφεται η ονομασία της Σύμβασης και ο
αριθμός αναφοράς του διαγωνισμού, και πρέπει να αποστέλλεται με ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή τηλεομοιότυπο, ως εξής:
α. Από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχήστην ταχυδρομική διεύθυνση Λουκή Ακρίτα
26, 1414 Λευκωσίαή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ttsintides@fd.moa.gov.cyή με
τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 22781419.
β. Από την Αναθέτουσα Αρχήπρος τον Ανάδοχο στην ταχυδρομική διεύθυνση <ταχυδρομική
διεύθυνση>ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <ηλεκτρονική διεύθυνση>ή με τηλεομοιοτυπία
στον αριθμό <αριθμός κλήσης>.

13. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Τα άρθρα 7και 14 του Παραρτήματος Ι Γενικοί Όροι Σύμβασης δεν εφαρμόζονται.
Συνταχθείσα στην Ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται
για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και υπογραφείσα την <ημέρα>,
<XX/XX/20XX>.
Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής:
Μάρτυρες:
Υπογραφή: ............................................

1. Υπογραφή: .............................................

Τίτλος: ...................................................

Όνομα: ..................................................

Όνομα: ..................................................

2. Υπογραφή: .............................................
Όνομα: .................................................

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου:
Μάρτυρες:
Υπογραφή: .............................................

1. Υπογραφή: .............................................

Τίτλος: ..................................................

Όνομα: ..................................................

Όνομα: ..................................................

2. Υπογραφή: .............................................
Όνομα: .................................................
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