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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στην Αθήνα σήμερα την ............................., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων :
α)
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε»
ή «ΑΔΜΗΕ», εφεξής «ΑΔΜΗΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αριθμ. 89
& Κηφισού και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ…
…………………………………….…………της Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
β)
της εταιρείας με την επωνυμία …..................……………, εφεξής «Προμηθευτής» ή
«Ανάδοχος», που εδρεύει ……………………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τ.... ............................................................................
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα
ακόλουθα :
Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης
1.

Η παρούσα Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη, τα οποία υπογράφονται από τα
συμβαλλόμενα μέρη και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο :
α. Συμφωνητικό Σύμβασης – Παράρτημα διευκρινίσεων
β. Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΔΜΗΕ
γ. Γενικοί Όροι Σύμβασης
δ. Τεχνική προσφορά Πωλητή
ε. Υποδείγματα (ΕΕΚΕ)

2.

3.

4.

5.

H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά
ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην
ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών.
Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική
συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη προμήθεια και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν
ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και
συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν
συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται
οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν
θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Προμηθευτή, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της
προμήθειας πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της
Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε
μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως
(Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.).

Σελίδα 2 από 7

ΔΕΑ-407901/ Τεύχος 5 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ»

Άρθρο 2
Αντικείμενο της Σύμβασης
Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προμηθεύσει έγκαιρα τα παρακάτω:
α/α

Κωδικός
ΑΔΜΗΕ

Ποσότητα
Τεμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

1.

331000095

33

Αποζεύκτης 420 kV υπαίθριου τύπου, μονοπολικός με
ηλεκτροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας και ένα γειωτή (403.11),
σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή TD-64/4 Φεβρουάριος
2013.

2.

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

3

Αποζεύκτης 420 kV υπαίθριου τύπου, μονοπολικός με
ηλεκτροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας και ένα γειωτή (403.11),
σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή TD-64/4 Φεβρουάριος
2013, με σύστημα παρακολούθησης κατάστασης του
ηλεκτροκίνητου μηχανισμού, σύμφωνα με το Αmendment 1
November 2018.

Τα παραπάνω υλικά προορίζονται για το πρόγραμμα αντικατάστασης πάγιου Η-Μ εξοπλισμού ΚΥΤΥΣ της ΔΣΣΜ (Asset Renovation Plan 2018-2022).
Άρθρο 3
Συμβατικό Τίμημα
Το συνολικό συμβατικό τίμημα της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται σε ……………………………
(€ ……………………..).,
Στο ως άνω τίμημα δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος όπως εκάστοτε ισχύει βαρύνει την
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Άρθρο 4
Τιμές - Αναπροσαρμογή τιμών
Οι συμβατικές τιμές είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή. Περιλαμβάνουν δε,
όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και δαπάνες για παράδοση των υλικών ………………………..
Άρθρο 5
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνεται 100% την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο
κατατέθηκαν, στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα, στην αρμόδια Υπηρεσία, όλα τα έγγραφα
που αποδεικνύουν ότι τα υλικά έχουν παραδοθεί. Εάν η 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα δεν
είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Όλα αυτά
τα έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του ΑΔΜΗΕ.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φέρει όλες τις επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της Τράπεζας
της Χώρας του, τις σχετικές με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του Αγοραστή
απέναντι στον Πωλητή.
Άρθρο 6
Χρόνος, Τρόπος, Τόπος Παράδοσης και προορισμός των υλικών
Τα υλικά θα είναι έτοιμα για επιθεώρηση εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ισχύος
της σύμβασης.
Τα υλικά θα παραδοθούν……………………………….
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Άρθρο 7
Ποινικές Ρήτρες
7.1

7.2

Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των συμβατικών παραδόσεων του
υλικού θα είναι 0,5% και θα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού
τιμήματος της ποσότητας αυτής.
Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας, θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής :
Για παράδοση στο εργοστάσιο, στην Αποθήκη του Πωλητή ή DDP
Η ημερομηνία ετοιμότητας υλικού για Επιθεώρηση.
Για παράδοση στην Αποθήκη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
Η ημερομηνία παράδοσης στην Αποθήκη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, αφού αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα
από αναγγελία ετοιμότητας μέχρι την ημερομηνία επιθεώρησης του υλικού.
Σε περίπτωση απαλλαγής από τον ΑΔΜΗΕ, του υλικού από τον όρο επιθεώρησης πριν την
ειδοποίηση του προμηθευτή για την ετοιμότητά του και πριν περάσει η συμβατική ημερομηνία
ετοιμότητάς του για επιθεώρηση, θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας
η ημερομηνία φόρτωσης του υλικού (ημερομηνία φορτωτικής, ημερομηνία Δελτίου Αποστολής).

Άρθρο 8
Κατασκευαστικά Σχέδια
Ο Πωλητής μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης και πριν την
κατασκευή του υλικού, θα υποβάλει στον Αγοραστή πλήρη και λεπτομερή κατασκευαστικά και
λειτουργικά σχέδια. Ο Αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει τα πιο πάνω σχέδια εγκεκριμένα,
μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.
Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των σχεδίων, πέραν των δέκα (10) εργάσιμων
ημερών, ο χρόνος παράδοσης θα παραταθεί για περίοδο ίση με την καθυστέρηση.
Αμέσως μετά από τη φόρτωση του υλικού, ο Πωλητής υποχρεούται να αποστείλει στον Αγοραστή
τρία (3) αντίγραφα των τελικών εγκεκριμένων σχεδίων, μαζί με τις διαφάνειές τους.
Επίσης ο πωλητής υποχρεούται να αποστείλει στον αγοραστή μαζί με τα ανωτέρω, τρία (3)
αντίγραφα οδηγιών λειτουργίας - συντήρησης και βλαβών στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 9
Δοκιμές
Οι παραπάνω τιμές μονάδος περιλαμβάνουν τα έξοδα εκτέλεσης των προδιαγραφόμενων
δοκιμών σειράς. Στις δοκιμές θα παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του Αγοραστή κατά την κρίση
του.
Το κόστος εκτέλεσης των προδιαγραφόμενων δοκιμών τύπου θα αναφέρεται ξεχωριστά και θα
πληρωθεί, μόνον εάν αυτές οι δοκιμές κριθεί απαραίτητο να διεξαχθούν κατόπιν εντολής του
ΑΔΜΗΕ παρουσία επιθεωρητή του και είναι επιτυχείς. Διαφορετικά το συνολικό συμβατικό τίμημα
θα μειωθεί ανάλογα.
Άρθρο 10
Συσκευασία
10.1 Η συσκευασία των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με την XVIII της Τεχνικής Προδιαγραφής.
10.2 Σε περίπτωση μεταφοράς του υλικού εντός containers , το μικτό βάρος κάθε εμπορευματοκιβωτίου
container (βάρος των υλικών, ή ξύλινα κιβώτια και container) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους
25 τόνους, O προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα φορτωτικά έγγραφα με σαφήνεια το
ακριβές μικτό και καθαρό βάρος κάθε container. Σε περίπτωση υπέρβασης του συνολικού μικτού
βάρους των 25 τόνων οποιαδήποτε δαπάνη θα επιβληθεί από τις τελωνειακές ή άλλες Δημόσιες
Αρχές θα βαρύνει τον Προμηθευτή.
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10.3 Σε περίπτωση μεταφοράς υλικών, καταγωγής Κίνας, ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνίας και άλλων χωρών,
συσκευασμένων σε ξύλινα κιβώτια θα πρέπει μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, να προσκομίζεται
και πιστοποιητικό Φυτοϋγειονομικού ελέγχου (fumigation- disinfection certificate) ή αλλιώς να
φέρουν τα ξύλινα μέσα (κιβώτια ή παλέτες ) σφραγίδα ενδείξεως φυτοϋγειονομικού ελέγχου.
Άρθρο 11
Ισχύς της Σύμβασης
11.1 Η σύμβαση θα παραλαμβάνεται για υπογραφή από τον Ανάδοχο και εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών, θα επιστρέφεται στον ΑΔΜΗΕ, υπογεγραμμένη με ταυτόχρονη προσκόμιση Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
11.2 Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης, θα θεωρείται η ημερομηνία πρωτοκόλλου αυτής,
το οποίο πρωτόκολλο θα δίδεται μετά την υπογραφή της από τον ΑΔΜΗΕ.
Άρθρο 12
Αυξομείωση ποσοτήτων
Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, να αυξομειώσει
την ποσότητα των υλικών της μέχρι 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς να έχει ο
προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδος ή να ζητήσει άλλες παροχές.
Σε περίπτωση που προκύπτει ποσότητα αυξομείωσης εκπεφρασμένη σε δεκαδικά ψηφία της
μονάδος μέτρησης, τότε αυτή θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω για τα δεκαδικά ψηφία 0,50,99 και προς τα κάτω για τα υπόλοιπα.
Η ειδοποίηση του προμηθευτή για την αυξομείωση αυτή θα γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την
ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης. Το διάστημα αυτό δεν θα είναι μεγαλύτερο του 1/4 του
συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.
Σε περίπτωση επαύξησης των ποσοτήτων το χρονικό διάστημα θα μπορεί να επεκταθεί μέχρι την
ολοκλήρωση της σύμβασης (δηλαδή την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης), εφόσον τούτο αποδέχεται ο προμηθευτής.
Άρθρο 13
Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
Ο Προμηθευτής ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, την Εγγυητική
Επιστολή αριθμός ........................ που εξέδωσε η Τράπεζα......................................... για το
ποσό των ………………….. ΕΥΡΩ (€………….), που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του
Συμβατικού Τιμήματος για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών
της Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι το ίδιο ουσιώδεις.
Ο Προμηθευτής έχει τη δυνατότητα αντί Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης να καταθέτει το
αντίστοιχο ποσό σε λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ.
Άρθρο 14
Μέσα θαλάσσιας μεταφοράς, για τρόπο παράδοσης των υλικών προέλευσης εξωτερικού.
14.1 Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή πλοία θα πρέπει να είναι ηλικίας έως 25 ετών και
ταξινομημένα σε έναν από τους Νηογνώμονες οι οποίοι γίνονται δεκτοί από την ασφαλιστική
Ρήτρα Ταξινόμησης (INSTITUTE CLASSIFICATION CLAUSE 1.1.01)
14.2 Ο Προμηθευτής μπορεί, με δική του ευθύνη, μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ, να χρησιμοποιήσει πλοία μεγαλύτερης ηλικίας ή πλοία τα οποία δεν είναι
ταξινομημένα σε Νηογνώμονα, σύμφωνα με την ασφαλιστική Ρήτρα Ταξινόμησης 1.1.01 με την
προϋπόθεση ότι ο Προμηθευτής θα επιβαρύνεται με το ποσό των πρόσθετων ασφαλίστρων
(επασφαλίστρων) το οποίο θα απαιτήσουν οι Ασφαλιστές των Μεταφορών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η
ΑΔΜΗΕ ΑΕ δικαιούται να παρακρατεί από το λαβείν του προμηθευτή κατά την εξόφληση των
τιμολογίων του, τις προερχόμενες από αυτήν την αιτία επιβαρύνσεις.
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14.3 Τα πρόσθετα ασφάλιστρα (επασφάλιστρα) τα οποία θα χρεώνονται στον Προμηθευτή σε
περίπτωση χρησιμοποίησης πλοίων ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ετών ή και μη ταξινομημένων
σύμφωνα με την παραπάνω Ρήτρα, θα υπολογίζονται από τους εκάστοτε συμβατικούς
ασφαλιστές της ΑΔΜΗΕ με συντελεστή ο οποίος κλιμακώνεται ανάλογα με την ηλικία, γενική
κατάσταση, τύπο, ναυπήγηση κ.λ.π. κάθε πλοίου, όπως προβλέπει η προσφερθείσα Ρήτρα
I.C.C.
Άρθρο 15
Επιθεώρηση υλικών
Η αναγγελία ετοιμότητας για επιθεώρηση των υλικών θα απευθύνεται και θα κοινοποιείται ως
παρακάτω:
Για την αναγγελία ετοιμότητας για επιθεώρηση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Τομέας Επιθεώρησης & Ποιοτικού Ελέγχου
Δ/ΝΣΗ: Δυρραχίου 89 & Κηφισού – 104 43 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-5192615 FAX: 210-5192326
Άρθρο 16
Κρατήσεις – Εισφορές
Επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/14.03.2017,
για την ΑΕΠΠ, κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον
Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Άρθρο 17
Ισχύς Όρων
Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των Ειδικών Όρων και των Γενικών Όρων της παρούσας
Σύμβασης, θα υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι.
Άρθρο 18
Δάνεια εμπειρία
1. Ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική
εμπειρία/ικανότητα της [•] (εφεξής ο παρέχων δάνεια εμπειρία/ικανότητα) σχετικά με την
εκτέλεση μέρους της προμήθειας και συγκεκριμένα, σχετικά με [•]
2. Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό
Συμφωνητικό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο/σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο παρέχων την
δάνεια εμπειρία/ικανότητα δεσμεύεται για την παροχή αυτής στον Ανάδοχο καθ’ όλη την
διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.
3. Σε περίπτωση διακοπής για οιαδήποτε αιτία της παρεχόμενης στον Ανάδοχο
εμπειρίας/ικανότητας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ έχει δικαίωμα
καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης.
4. Αντικατάσταση του παρέχοντος δάνεια εμπειρία/ικανότητα επιτρέπεται μόνο μετά από
έγκριση του ΑΔΜΗΕ. Ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής του αντικαθιστάμενου και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού
αντίστοιχοι με αυτούς που ισχύουν για τον Ανάδοχο.
5. Ο Ανάδοχος και ο παρέχων τη δάνεια εμπειρία/ικανότητα ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την άρτια και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας
Σύμβασης εκτέλεση του μέρους της προμήθειας για την οποία παρέχεται η στήριξη στον
Ανάδοχο.
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Άρθρο 19
Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων
Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ
ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε
φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση.
Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης και θα ελέγχεται από τον ΑΔΜΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή στην σύμπραξη όλων των
μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της σύμπραξης.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε ο ΑΔΜΗΕ και
το άλλο ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ
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