ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε )

ΣΧΕ∆ΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ”»

Σήμερα την …….η του μηνός ………. του έτους 2017, στην Πάτρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
Αφ' ενός ο κ. Νικόλαος Κοντοές του Γεωργίου, Συντ/χος Πολ/κός Μηχ/κός κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΕ229086 Δ.Τ.
με Α.Φ.Μ. 016349622, Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΑΤΡΩΝ, ο οποίος ενεργεί στη παρούσα ως Πρόεδρος , Διευθύνων Σύμβουλος
και νόμιμος εκπρόσωπος της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.»
και το διακριτικό τίτλο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ, που εδρεύει στην Πάτρα, Νότιος Λιμένας Πατρών, με αριθ. Αρ.ΜΑΕ
49917/22/β/01/34 και Α.Φ.Μ. 090017574 , Β' ΔΟΥ Πατρών, δυνάμει της υπ' αριθ. 116/2015 απόφασης του Δ.Σ.
αυτής, και ο οποίος θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, και
Αφετέρου η Εταιρεία με την επωνυμία:
……………………………………………………………………………
και με δ.τ ……………………. που εδρεύει στην………………………………….,
με Α.Φ.Μ. ……………….., εκπροσωπούμενη νομίμως από τον ………………………….., και ο οποίος θα καλείται
Ανάδοχος, αφού έλαβαν υπ’ όψιν :
i.Τις διατάξεις Ν.4412/2016 (Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
ii.Την υπ' αριθ. ………………….. σχετική Διακήρυξη του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
iii.Το Δημόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, που διεξήχθη στις xx/xx/2017, για την ανάδειξη αναδόχου για
το έργο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ”»», με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά
iv.Την από xx/xx/2017 προσφορά της ως άνω Εταιρείας
v.Την υπ' αριθ. xx/2017 Κατακυρωτική Απόφαση του Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον παρόντα Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει, την εντός των κειμένων
χρονοδιαγραμμάτων, ήτοι έως …………., προμήθεια & παράδοση σε καλή λειτουργία του εξοπλισμού που
περιγράφεται στον παρακάτω Πίνακα, συνολικής συμβατικής αξίας …………€, για τα οποία είδη ο
συγκεκριμένος Ανάδοχος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή.
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ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΡ.
ΤΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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4 Φορητές (χειρός) συσκευές ελέγχου
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3

5 Προκατασκευασμένοι οικίσκοι

Τεμ

2

X-RAY Ελέγχου αποσκευών/βαλιτσών
(100X100)
3 x-ray ελέγχου χειραποσκευών (40X60)
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ΣΥΝΟΛΟ A
Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1
Γ

Σύστημα σάρωσης του κάτω μέρους
Τεμ
οχημάτων
ΣΥΝΟΛΟ Β
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΩΡΟΥ

Σύστημα εποπτείας, καταγραφής χώρου
1 και εντοπισμού περιστατικών ασφαλείας
[CCTV VIDEO ANALYTICS ]
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ΣΥΝΟΛΟ Γ
Δ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
1 Σύστημα εποπτείας θαλάσσιου χώρου
(Radar)
ΣΥΝΟΛΟ Δ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
24%
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση , την υπ΄αρ.
…………… σχετική Διακήρυξη, τους όρους των Συμβατικών τευχών, όπως αναφέρονται στη διακήρυξη σύμφωνα
με τα οποία έγινε η δημοπράτηση του έργου και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, την
Τεχνική και Οικονομική προσφορά της και τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη
καθώς επίσης και των νόμων στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτει η παρούσα Σύμβαση και η
Προμήθεια. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των συμβατικών τευχών και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτά.
Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Αναβάθμιση
Ασφάλειας Λιμένα Πατρών» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
στον Α.Π. «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 1250/30-03-2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κωδ. ΣΑ ΕΠ0011).
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Διάρκεια Σύμβασης – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις
Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
συμπεριλαμβανομένων και δύο (2) μηνών δοκιμών και οριστικής παραλαβής, ενώ θα αξιολογηθεί η υλοποίηση
του έργου σε συντομότερο χρονικό διάστημα.
Ως τρόπος πληρωμής του αναδόχου ορίζεται ο εξής: Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού … % της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των ειδών σύμφωνα με το αρ. 6 της διακήρυξης και όπως αυτή θα πιστοποιείται με την
υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από αρμόδια επιτροπή του ΟΛΠΑ Α.Ε. . Οι τιμές προσφοράς
θεωρούνται σταθερές μέχρι την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Το ποσό της σύμβασης είναι ……..€ πλέον Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [ΕΤΠΑ], στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας «Ανάπτυξη- Εκσυγχρονισμός- Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών», του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα
2014-2020 (Κωδικός MIS 5005296) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Το ποσό του Φ.Π.Α. 24% επί του ανωτέρω προϋπολογισμού, ήτοι ……€ , θα βαρύνει τον Οργανισμό Λιμένος
Πατρών AE και θα καταβάλλεται στον ανάδοχο, ο οποίος θα τον αποδίδει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Η τελική παραλαβή του έργου, το οποίο συνεπάγεται και την ολοκλήρωση συνόλου του τεχνικού δελτίου του
συγκεκριμένου Προγράμματος, θα γίνει με Απόφαση του ΔΣ , με την οποία θα συγκεφαλαιώνονται όλα τα επί
μέρους παραδοτέα του έργου.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και εξοφλούνται πριν την πληρωμή.
Εάν κατά την πορεία υλοποίησης της παρούσας, διαφανεί με οποιοδήποτε τρόπο, η πιθανότητα ή η βεβαιότητα
αθέτησης του προαναφερθέντος χρονοδιαγράμματος, ή/και καθυστέρηση της πληρωμής με υπαιτιότητα του
αναδόχου ( εξαιτίας έλλειψης φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας ), τότε συνίσταται λόγος
διακοπής της παρούσας Σύμβασης αζημίως για τον Αναθέτοντα Φορέα, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασης του
ΔΣ του ΟΛΠΑ ΑΕ. Τούτο προβλέπεται καθ’ ότι οιαδήποτε τέτοιου είδους έλλειψη εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου
είτε θα επιφέρει εξαίρεση των δαπανών που διαλαμβάνονται στην παρούσα εκ μέρους της Διαχειριστικής
Αρχής, είτε θα καταστήσει τις πληρωμές «εκπρόθεσμες» και «εξαιρετέες» αναφορικά με την ισχύ του
Προγράμματος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ανάδοχος δύναται να αποζημιωθεί για τις υπηρεσίες που θα έχουν
έως τότε ολοκληρωθεί, και για τις οποίες έχουν εγκαίρως υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
πληρωμής, υπό το πνεύμα της παρούσας παραγράφου.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς τον ΟΛΠΑ Α.Ε. ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες (νόρμες) και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που
ισχύουν και θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη διακήρυξη και θα
στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή) και
ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές
προδιαγράφηκαν ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από τον ΟΛΠΑ Α.Ε κατά την εκτέλεσή του.
Ο Ανάδοχος προ της συντάξεως της προσφοράς κατόπιν επιτόπιου εξετάσεως, έλαβε πλήρη γνώση των
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του έργου, και παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα προβολής
απαιτήσεως ή ενστάσεως με επίκληση άγνοιας των εν λόγω συνθηκών.
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί των προϊόντων λογισμικού που ο Ανάδοχος θα
κατασκευάσει εξ' αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή σε εκτέλεση του έργου, με τα επί μέρους δικαιώματα
χρήσεως του, ανήκει στον ΟΛΠΑ Α.Ε. Το λογισμικό που προσφέρεται για τη λειτουργία του εξοπλισμού θα
παραδοθεί με τις απαραίτητες άδειες χρήσης , όπου αυτό χρειάζεται.
Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία που
θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του έργου, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό
οιουδήποτε τρίτου.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την ευθύνη για την διαφύλαξη από αντιγραφές των προϊόντων
λογισμικού που έχει στην κατοχή του κατά τους όρους της παρούσας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες
μεταβολές του εξοπλισμού, αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια
όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα
ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα έπ’ αυτών ή όταν ο ΟΛΠΑ Α.Ε. εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω
αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων έπ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης,
απόδοσης και λειτουργίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά του ΟΛΠΑ Α.Ε., για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με
δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, ειδοποιείται αμέσως και γραπτά ο Ανάδοχος και του
παρέχονται όλες οι δυνατές πληροφορίες για την αναγκαία υπεράσπιση της υπόθεσης ώστε να αντιμετωπισθεί
πλήρως η δικαστική διεκδίκηση του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος φέρει όλες τις δαπάνες διεξαγωγής
της υπόθεσης όπως επίσης και κάθε θετική ζημιά ή άλλη δαπάνη που είναι δυνατόν να υποστεί ο ΟΛΠΑ Α.Ε.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημιά ή απώλεια του εξοπλισμού και κάθε πράγματος αναγκαίου ή
απαραίτητου για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του που θα εναποτεθεί, παραδοθεί ή εγκατασταθεί
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, μέχρι την ημερομηνία εξαγοράς τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση
ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση αυτών, ακόμη και με αντικατάστασή τους.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή
ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη σώματος, υγείας, περιουσίας,
εγκαταστάσεων του λιμένα, του προσωπικού των ή τρίτων για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή
ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή έπ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο - εφ’
όσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψη αυτού - ή σε βλάβη του Εξοπλισμού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη Συμβατική Διάρκεια και μεριμνά όπως οι λοιποί συνεργάτες του
πράξουν το ίδιο.
Σε περίπτωση που ο ΟΛΠΑ Α.Ε. υποχρεωθεί να καταβάλλει προς οιονδήποτε αποζημίωση οποιασδήποτε
φύσεως για αξιώσεις και απαιτήσεις που πηγάζουν από παράβαση όρου του παρόντος άρθρου εκ μέρους
του Αναδόχου ή από απαιτήσεις του προσωπικού του, δικαιούνται να προσεπικαλέσουν τον Ανάδοχο να
συμμετάσχει στη δίκη και να υποχρεωθεί να καταβάλλει στους οργανισμούς, άλλως να ζητήσουν
αναγωγικά από τον Ανάδοχο κάθε ποσόν που θα καταβάλλει κατά τα ανωτέρω και για κάθε άλλη δαπάνη ή
ζημιά που θα υποστεί από την αιτία αυτή.
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικά και για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και να μην
γνωστοποιήσουν σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του τύπου και των ΜΜΕ) χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση τους στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του.
Δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας , ούτε να
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες προς τις υποχρεώσεις του έναντι αυτής . Δεν δύναται επίσης
να τη δεσμεύει με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή της
Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέρα από τα ειδικά
προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη σχετική σύμβαση, ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΛΥΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η παρούσα Σύμβαση λύεται και επέρχεται έκπτωση του Ανάδοχου με καταγγελία σε περίπτωση που:
(α) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή συμβεί ανάλογο γεγονός.
(β) Γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του Ανάδοχου στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος
των περιουσιακών του στοιχείων.
(γ) Ο Ανάδοχος παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή
εκτελέσει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του. Στις περιπτώσεις αυτές, η Υπηρεσία , ύστερα από πρόταση της
αρμόδιας Επιτροπής του Έργου, δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση
αζημίως για τον ΟΛΠΑ Α.Ε.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της καταγγελίας.
Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
(α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του πηγάζουσας από το έργο πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων,
εργασιών και εγκαταστάσεων.
(β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορισθεί, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη)
έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα
(μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι τυχόν συνεργάτες του πράξουν το ίδιο χωρίς δικαίωμα
επισχέσεως.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Υπηρεσία αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση προς την Ανάδοχο ή οποιονδήποτε άντ’ αυτού ή για
λογαριασμό του τρίτο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων, καταπίπτουν οι εγγυητικές
επιστολές και εφαρμόζονται οι συνέπειες των σχετικών διατάξεων. Ο Ανάδοχος επιφυλάσσεται να απαιτήσει
είσπραξη της αξίας των μέχρι τη λύση της παρούσας Σύμβασης ή και μετά την επέλευσή της, κατά τ’
ανωτέρω, εκτελεσθέντων εργασιών, παραδοθέντων προϊόντων, υπηρεσιών, εξοπλισμού και υλικών. Για τους
πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεπομένων στο Ν.4412/2016, εφαρμόζονται οι
έννομες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση που θα προξενηθεί
από αυτήν, από προσληφθέντες απ’ αυτήν ή από άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί προς εκτέλεση εν
γένει της προμήθειας και εγκατάστασης, ακόμη και στην περίπτωση υποκατάστασης της σύμφωνα με τον
νόμο, από την μη εκτέλεση, μη εμπρόθεσμη εκτέλεση ή μη προσήκουσα εκτέλεση από αυτήν της παρούσης
σύμβασης από οποιαδήποτε αιτία.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή
καταστάσεων αντίθετων προς τη Σύμβαση ή προς κάποιο από τα Συμβατικά Τεύχη καθώς και η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση ή κάποιο από τα Συμβατικά Τεύχη δεν μπορεί
να θεωρηθούν ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή απαλλαγή από
τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ή ως αναγνώριση στα συμβαλλόμενα μέρη δικαιωμάτων, τα οποία δεν
έχουν αναγνωριστεί ρητά στη σύμβαση ή στα συμβατικά τεύχη.
5

Για κάθε δικαστική διαφορά μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των
Πατρών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και ρύθμιση του εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες
του προμηθευτή στους χώρους και στις θέσεις που περιγράφονται στα σχετικά Τεύχη Δημοπράτησης και θα
υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά,
τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και ενημερώνει την Υπηρεσία δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες
πριν την ημερομηνία που προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η παρουσία και συνεργασία των αρμοδίων της Υπηρεσίας. Την ευθύνη για κάθε βλάβη φθορά
ή απώλεια του εξοπλισμού και κάθε τμήματός του, φέρει μέχρι την εγκατάστασή του ο Ανάδοχος.
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Υπηρεσία Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Έργου παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για
την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που
περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Έργου μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών.
Η παραλαβή του έργου θα γίνει με την ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης όλου του εξοπλισμού
και της περιόδου των 2 μηνών δοκιμαστικής λειτουργίας. Αποτελεί προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής
η άριστη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού/εφαρμογών η οποία θα διαπιστωθεί ύστερα από 2
μήνες καλής λειτουργίας και στη συνέχεια θα εκδοθεί άμεσα πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Για
οποιαδήποτε καθυστέρηση λόγω αδυναμίας λειτουργίας , μέρους ή όλου, του εξοπλισμού, θα επιβάλλονται
κυρώσεις όπως προβλέπονται στην παρούσα.
Με την ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού και της εγκατάστασής του , από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) θα εκδοθεί πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και θα
αρχίσει η περίοδος των 2 μηνών δοκιμαστικής λειτουργίας εφόσον δεν διαπιστωθούν παρατηρήσεις ή
παραλήψεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του Αναδόχου. Η Επιτροπή, εάν
διαπιστώσει, θέτει τις τυχόν παρατηρήσεις της και ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται άμεσα προς
αυτές. Μετά από δύο αναπομπές του παραδοτέου, λόγω μη ανταπόκρισης του αναδόχου στις
παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ, η ΕΠΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να εισηγηθεί στη διοίκηση της αναθέτουσας αρχής
την επιβολή ποινικών ρητρών – κυρώσεων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με το τέλος της επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας και οριστικής παραλαβής αρχίζει η περίοδος Εγγύησης
Καλής Λειτουργίας που θα έχει διάρκεια είκοσι τέσσερες (24) μήνες και θα περιλαμβάνει επίσης παροχή
Υπηρεσιών για την λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς επίσης και Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής
Υποστήριξης, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους. Η παραπάνω Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
των 24 μηνών, καλύπτει επίσης εργασίες επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού, προμήθεια
ανταλλακτικών και λειτουργικά κόστη, καθώς και τα έξοδα μετάβασης του αναγκαίου προσωπικού που θα
διαθέσει ο προμηθευτής για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών .
Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της εγγύησης Καλής Λειτουργίας είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση
κάθε αναφερόμενης υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης του εξοπλισμού. Ειδικότερα:
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(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει και μετά την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής του εξοπλισμού, Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, καθώς και
Τεχνική Υποστήριξη, όπως ορίζεται στην παρούσα, που θα καλύπτει το σύνολο του έργου για τουλάχιστον
είκοσι τέσσερες (24) μήνες από την ως άνω ημερομηνία.
(β) Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της εγγύησης είναι υπεύθυνος για κάθε αναφερόμενη υποβάθμιση,
ανωμαλία, ζημία ή βλάβη του εξοπλισμού οφειλόμενες σε ατέλεια ή σφάλματα σχεδίασης ή κατασκευής και
υποχρεούται σε επανόρθωση αυτών με μέριμνα και δικές του δαπάνες, ώστε ο εξοπλισμός να ικανοποιεί
τις Συμβατικές απαιτήσεις και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.
(γ) Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται σε κατάλληλο
χρονικό διάστημα (δηλ. αυτό που απαιτείται για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού) να
αναλάβει χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση της Υπηρεσίας την αποκατάσταση της υποβάθμισης, ανωμαλίας,
ζημίας ή βλάβης με προσωπικό του καθώς και την αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος κρίθηκε από την
Υπηρεσία ότι είναι ακατάλληλο λόγω συχνότητας ανωμαλιών.
(δ) Σε όλες τις περιπτώσεις οι σχετικές δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης περιλαμβανομένων των
εξόδων εξάρμοσης, συσκευασίας, μεταφορικών και ασφαλίστρων τόσο των ελαττωματικών εξαρτημάτων
όσο και των προς αντικατάσταση ή επισκευή ειδών από την Ελλάδα προς την χώρα προέλευσής τους ή και
άλλη χώρα και επιστροφής τους στην Ελλάδα, των εξόδων εγκατάστασης, άρμοσης, επισκευής και δοκιμών
ως και όλες οι συναφείς δαπάνες για την αποκατάσταση του εξοπλισμού στην κανονική κατάσταση
λειτουργίας του, βαρύνουν τον προμηθευτή.
(ε) Για όλα τα μέρη του εξοπλισμού τα οποία εγκαταστάθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή επισκευάσθηκαν
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο χρόνος
διάρκειας της εγγύησης για τα είδη αυτά καθώς και για εκείνα, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
χωρίς τα πρώτα, παρατείνεται επί τόσο χρονικό διάστημα όσο απαιτήθηκε για την αποκατάσταση και
υπολογίζεται από την ειδοποίηση του προμηθευτή για την εμφάνιση του προβλήματος μέχρι την
αποκατάσταση τους και την κανονική τους λειτουργία.
(ζ) Σε περίπτωση που εμφανισθεί ελάττωμα ή βλάβη στο υλικό ή το λογισμικό του εξοπλισμού δύο φορές
κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για τα
συγκεκριμένα είδη καθώς και εκείνα τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τα προηγούμενα,
παρατείνεται για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πέρατος της δεύτερης αντικατάστασης ή επισκευής.
(η) Σε περίπτωση κατά την οποία από τους υπό-προμηθευτές του προμηθευτή (Αναδόχου) παρέχονται
εγγυήσεις καλής λειτουργίας μεγαλύτερης διάρκειας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην
Υπηρεσία τα από τις εγγυήσεις αυτές απορρέοντα δικαιώματα για το επιπλέον χρονικό διάστημα.
(θ) Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής του
εξοπλισμού υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας ύψους 5% επί της
Συμβατικής Τιμής χωρίς ΦΠΑ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Διάρκεια Συντήρησης / Τεχνικής Υποστήριξης
Ο Ανάδοχος στη Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά του, που αποτελούν προσάρτημα στη
παρούσα σύμβαση εγγυάται ότι παρέχει συντήρηση / τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και λογισμικού
που προσφέρει στο διαγωνισμό για περίοδο T = 5 έτη μετά την περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
Η περίοδος αυτή αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου των 24 μηνών εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
Στην Τεχνική προσφορά της, που αποτελεί προσάρτημα της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος, δεσμεύεται
ότι θα προσφέρει προς προμήθεια στην Υπηρεσία πλήρη τεχνική υποστήριξη για όλο το ως άνω διάστημα,
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αρχής γενομένης από την ημερομηνία περάτωσης της ζητούμενης εγγύησης καλής λειτουργίας. Τέλος
επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος έχει την ευθύνη και για αντίστοιχα θέματα, που καλύπτουν οι προμηθευτές
της.
Τα κόστη για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη καλύπτονται από την Υπηρεσία σε συμφωνία με τον
ανάδοχο μετά την πάροδο της Εγγύησης Καλής λειτουργίας και σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του
Αναδόχου, που αποτελεί προσάρτημα της παρούσας σύμβασης.. Με την συνεχή υποστήριξη πρέπει να
εξασφαλίζεται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις
δεσμεύσεις της Αναδόχου στην Τεχνική Προσφορά της, που προσαρτάται στη παρούσα σύμβαση:
• η έγκαιρη παροχή πληροφοριών,
• η λειτουργία του συστήματος,
• η διαχείριση του συστήματος,
• η παροχή συμβουλών,
• οι εισηγήσεις για τον τρόπο υλοποίησης προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων και καταγραφή των
επιπτώσεων και μεταβολών που τυχόν να προκληθούν ,
• η τροποποίηση των εφαρμογών σε περίπτωση τροποποίησης της Ελληνικής - Κοινοτικής -Διεθνούς
Νομοθεσίας και απαιτήσεων του Λιμένα ,
• όποια άλλη εργασία ζητηθεί από τους υπευθύνους, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του
συστήματος, χωρίς να αλλάζουν οι λειτουργικές απαιτήσεις αυτού .
Ετοιμότητα Υποστήριξης
Ο ανάδοχος στην Τεχνική Προσφορά του, που αποτελεί προσάρτημα της παρούσας σύμβασης, δηλώνει το
πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, καθώς και τιμοκατάλογο ανταλλακτικών, όπως αναφέρεται στην
Οικονομική Προσφορά του ως προσάρτημα της παρούσας σύμβασης . Οι ώρες πραγματοποίησης της
προληπτικής συντήρησης θα καθορίζονται μετά από κοινή συμφωνία με τον ανάδοχο . Η συντήρηση θα
εκτελείται εκτός ωρών εργασίας.
Η αποκατάσταση της λειτουργίας μίας μονάδος θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσιο των υποχρεώσεων του
αναδόχου για τη διαθεσιμότητα όπως καθορίζεται παρακάτω. Η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας
μίας μονάδας δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των 72 συνεχών ωρών από την ώρα που ο
ανάδοχος έχει συμβατική υποχρέωση να ανταποκριθεί στην αίτηση επισκευής της, σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης και την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Μετά την πάροδο των 72 συνεχών ωρών και
εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει το
τμήμα που έχει βλάβη με αντίστοιχο που να λειτουργεί κανονικά, όπως ορίζεται στη διακήρυξη και
αποδέχεται ο Ανάδοχος.
Εξασφάλιση Ανταλλακτικών
Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις υλικά και ανταλλακτικά προσφέρονται από τον ανάδοχο με τον
σχετικό τιμοκατάλογο που επισυνάπτεται στην Οικονομική Προσφορά του και θα εφαρμοσθεί ως επίσημος
τιμοκατάλογος του κατασκευαστή.
Άλλες Υποχρεώσεις του Προμηθευτή για το Λογισμικό
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναγγέλλει, χωρίς καθυστέρηση, τις εξελίξεις που αφορούν οποιοδήποτε
λογισμικό και να διαθέτει τη σχετική τροποποίηση
Τεχνικά Εγχειρίδια
Ο Ανάδοχος θα εφοδιάσει την Υπηρεσία, με επαρκή εγχειρίδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης, για να
εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού. Τα εγχειρίδια και το ως άνω υλικό
τεκμηρίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος θα εφοδιάσει την Υπηρεσία με
πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων για κάθε συσκευή ή λογισμικό του παρόντος διαγωνισμού.
Κατ΄ ελάχιστον, θα πρέπει να παραδοθούν:
• εγχειρίδια χρήσης
• εγχειρίδιο εγκατάστασης
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• εγχειρίδιο ελέγχου του συστήματος
• εγχειρίδια κατάρτισης χρηστών
Τα τεχνικά εγχειρίδια είναι δυνατόν να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική.
Όλα τα εγχειρίδια θα πρέπει να παραδοθούν επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή κατάλληλη για να
διαβασθούν από MS WINDOWS/OFFICE ή ADOBE ACROBAT/READER.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει επαρκή εκπαίδευση για τους χειριστές/ χρήστες του, έτσι ώστε να
επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός αξιοποίησης των δυνατοτήτων και ωφελειών και να διασφαλισθεί η ομαλή
του λειτουργία.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση και την χωρίς καμιά διάκριση πιστή εφαρμογή από την μεριά του Αναδόχου όλων των
όρων της παρούσας σύμβασης και για την κάλυψη κάθε απαίτησης του Εργοδότη κατά του Αναδόχου που
προκύπτει εξαιτίας της Προμήθειας, κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της υπ’ αρ. ……… διακήρυξης
η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ……. € εκδοθείσα από ………….. Το ανωτέρω συνολικό ποσό
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος
μέχρι την …………… .
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών
- διενέξεων αναφορικά με τους όρους της και την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, είναι τα Δικαστήρια της
Έδρας της Αναθέτουσας Αρχής [ήτοι της Πάτρας].
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ' αριθ. …….. Διακήρυξης του
διενεργηθέντος διαγωνισμού, εκείνοι της προσφοράς του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν ένα σώμα με τη
σύμβαση καθώς και οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των
διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από
τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Ο Αναθέτων Φορέας ορίζει αντίκλητο τον εκάστοτε Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο δεκτικό για την κοινοποίηση
κάθε έγγραφου σχετικού με την παρούσα.
Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον υπογράφοντα εκ μέρους της την παρούσα, δεκτικό για την κοινοποίηση κάθε
έγγραφου σχετικού με την παρούσα.
Το παρόν διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπογράφηκε από αυτούς και ο καθένας
έλαβε από ένα όμοιο αντίτυπο, ένα δε αντίτυπο θα κατατεθεί στη Β' Δ.Ο.Υ. Πατρών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αναθέτουσα Αρχή
Ο Πρόεδρος
& Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΠΑ ΑΕ

Για την Ανάδοχο Εταιρεία

Νίκος Κοντοές
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FOTIOS
SMYRNIS
Ημερομηνία: 2018.06.28 09:53:05 EEST
Αιτία: Ακριβες Αντιγραφο
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