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ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (Ο.Σ.Ε.Λ.) ΛΤΔ μέσω του Προέδρου του
Διοικητικού του Συμβουλίου που εδρεύει στη Λευκωσία (στο εξής ο «Αναθέτων Φορέας»)
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. ΟΣΕΛ 03/2016 διαγωνισμού για
την Αγορά Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών για καθορισμένες μαθητικές διαδρομές στην
επαρχία Λευκωσίας και ανατέθηκε βάσει της υπ΄ αριθ. <αριθμός Ανάθεσης> 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 I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

γ.

Το Παράρτημα II. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

δ.

Το Παράρτημα ΙΙΙ. ΡΗΤΡΕΣ

ε.

Η από <ημερομηνία υποβολής προσφοράς> Προσφορά του Αναδόχου και
οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Αναθέτοντος Φορέα και του
Αναδόχου.

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

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες για τη
μεταφορά μαθητών για καθορισμένες μαθητικές διαδρομές στην επαρχία Λευκωσίας
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Σύμβαση.

3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Συμβατική Αξία ανέρχεται σε <ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)> Ευρώ, πλέον
Φ.Π.Α.
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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 του Αναθέτοντα Φορέα.

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και κανένας
όρος της Συμφωνίας Υπεργολαβίας πρέπει να ερμηνεύεται ως δημιουργούσα συμβατική
σχέση μεταξύ του Διορισμένου Υπεργολάβου και του Κράτους.
2. Ο Αναθέτων Φορέας 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 του Αναθέτοντα Φορέα και του Αναδόχου σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του
Αντικειμένου της Σύμβασης και μέχρι την οριστική του παραλαβή, είναι υποχρέωση
αμφοτέρων.
4. Υπεύθυνος Συντονιστής εκ μέρους του Αναθέτοντα Φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο που
είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής και τον χειρισμό της Σύμβασης εκ
μέρους του Αναθέτοντα Φορέα.
5. Ο Υπεργολάβος οφείλει να παρέχει τις Υπηρεσίες Υπεργολαβίας με τέτοιο τρόπο ώστε
ουδεμία πράξη ή παράλειψη του, ή οποιουδήποτε εργοδοτούμενου ή αντιπροσώπου του,
σχετικά με αυτές να συνιστά, προκαλεί ή συμβάλει σε οποιαδήποτε παράβαση από τον
Αναθέτοντα Φορέα (Ο.Σ.Ε.Λ.) οποιονδήποτε υποχρεώσεων του με βάση τη Σύμβαση
Παραχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας Εσωτερικών Οδικών Επιβατικών Μεταφορών σε
Τακτικές Γραμμές στην Γεωγραφική Περιοχή Λευκωσίας. Ο Υπεργολάβος οφείλει, εκτός
όπου η Συμφωνία Υπεργολαβίας προβλέπει διαφορετικά, να αναλαμβάνει και εκπληρώνει
όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναθέτοντα Φορέα με βάση τη Σύμβαση
Παραχώρησης που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες Υπεργολαβίας.

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 θα οριστεί με οδηγία
που θα εκδοθεί από τον Υπεύθυνο Συντονιστή του Έργου μετά την έναρξη ισχύος της
Σύμβασης και δεν θα απέχει από αυτήν περισσότερο από δέκα ημέρες (10).
3. Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης εκτιμάται σε δέκα (10) μήνες από την
ημερομηνία έναρξης και οι περίοδοι εκτέλεσης είναι οι αναφερόμενοι στην Προσφορά και το
Παράρτημα ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
4. Η παρούσα Σύμβαση παύει να ισχύει με την οριστική παραλαβή όλων των υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης ή και νωρίτερα εάν
προκύψει ανάγκη εφαρμογής των άρθρων περί τερματισμού της Σύμβασης του
Παραρτήματος Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
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6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.

Οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που γνωστοποιείται από
τον Ανάδοχο στον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 18.1 του Παραρτήματος Ι.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

2.

Οι πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τον τρόπο που ακολουθεί, δυνάμει των
καθοριζομένων στα άρθρα 18 και 19 του Παραρτήματος Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και
συγκεκριμένα:
α.

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας
Σύμβασης θα γίνονται ανά περίοδο ενός μηνός. Το ποσό πληρωμής κάθε μήνα θα
αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τον Ανάδοχο για το
συγκεκριμένο μήνα και θα υπολογίζεται βάσει του πίνακα οικονομικής προσφοράς
που ο Ανάδοχος κατέθεσε στο φάκελο προσφοράς του.

β.

Ο πρώτος μήνας παροχής υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία έναρξης
εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης έως και την τελευταία μέρα του ιδίου μήνα.

γ.

Μετά το τέλος του μήνα ο Ανάδοχος θα αποστέλλει στον Αναθέτοντα Φορέα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία και θα αποδεικνύει ότι εκτέλεσε το
αντικείμενο της Σύμβασης όπως ακριβώς αυτό καθορίζεται από την παρούσα
Σύμβαση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα δελτία κίνησης των οχημάτων που
δηλώθηκαν να εκτελούν τις μαθητικές διαδρομές καθώς επίσης και τα τιμολόγια
παροχής υπηρεσιών. Το χρονικό σημείο έναρξης του δικαιώματος αμοιβής του
Αναδόχου είναι είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που ο Αναθέτοντας Φορέας
παρέλαβε τα δικαιολογητικά.

7. ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή/ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ

1.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή/και μη παροχής ή/και πλημμελούς παροχής των
υπηρεσιών που προβλέπονται στη Σύμβαση με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται
Ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται ειδικά στο Παράρτημα ΙΙΙ (Ρήτρες).

2.

Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου.

3.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) της συνολικής
αξίας της Σύμβασης ο Αναθέτων Φορέας δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να
τερματίσει τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων των ειδικά αναφερόμενων στο Παράρτημα Ι.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η Σύμβαση δεν θα εξαιρείται από τους δασμούς και φόρους, περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
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9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ισχύει η διαδικασία διακανονισμού διαφορών του άρθρου 27 του Παραρτήματος I. ΓΕΝΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

10. 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
του Αναθέτοντα Φορέα θα είναι η Ελληνική.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία που να σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση μεταξύ του
Αναθέτοντα Φορέα 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 τον Αναθέτοντα Φορέα στην ταχυδρομική διεύθυνση <ταχυδρομική
διεύθυνση> ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <ηλεκτρονική διεύθυνση> ή με τηλεομοιοτυπία
στον αριθμό <αριθμός κλήσης>.
β. Από τον Αναθέτοντα Φορέα προς τον Ανάδοχο στην ταχυδρομική διεύθυνση <ταχυδρομική
διεύθυνση> ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <ηλεκτρονική διεύθυνση> ή με τηλεομοιοτυπία
στον αριθμό <αριθμός κλήσης>.

Συνταχθείσα στην Ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται
για τον Αναθέτοντα Φορέα και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και υπογραφείσα την <ημέρα>,
<XX/XX/2016>.

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναθέτοντα Φορέα:

Μάρτυρες:

Υπογραφή: ............................................

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

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

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

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

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

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου:

Μάρτυρες:

1. Υπογραφή: .............................................
Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Τίτλος: ..................................................
2. Υπογραφή: .............................................
Όνομα: ..................................................
Όνομα: .................................................
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