ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ
ΑΡΘΡΟ 1 – ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ
Ζ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ Αλαδόρνπ ζηνπο ρώξνπο ηνπ Μνπζείνπ δελ επηηξέπεηαη. Δπηπιένλ θάζε
δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Μνπζείνπ κε ηνλ Αλάδνρν απαγνξεύεηαη, εθηόο εάλ δνζεί
πξνεγνύκελε έγγξαθε άδεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Μνπζείνπ κεηά από αίηεκα ηνπ
Αλαδόρνπ πξνο ην Μνπζείν, ην νπνίν ζα αλαθέξεη ηελ ζπγθεθξηκέλε, θάζε θνξά, δηαθεκηζηηθή
πξνβνιή ή ελέξγεηα πξνώζεζεο πξντόλησλ ηνπ, όπνπ ζα γίλεηαη επίθιεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην
Μνπζείν. Ζ επηινγή ηνπ ηξόπνπ πξνβνιήο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ παξαδνηένπ πξντόληνο ζηνπο ρώξνπο
ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε θαη δηθαίσκα ηνπ
Μνπζείνπ.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΨΟΝΣΟ
1. Σξία δείγκαηα πξντόληνο ζα θαηαηεζνύλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο ζπλεξγαζίαο ζην Μνπζείν. Σα
δείγκαηα απνηεινύλ ην πνηνηηθό κέηξν θάζε παξαγγειίαο.
2. Ο Αλάδνρνο δήισζε όηη έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα δηάζεζεο ησλ βηβιίσλ, πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ζηελ ειιεληθή αγνξά κέζσ ηεο εθδνηηθήο επηρείξεζήο ηνπ, θαη
όηη νη ζπγθεθξηκέλεο εθδόζεηο ηνπ ζέβνληαη όιεο ηηο δηαηάμεηο πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ηξίησλ,
θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη δηθαησκάησλ, θαζώο θαη όηη έρνπλ ιεθζεί όιεο νη λόκηκεο άδεηεο, είλαη δε ζε
θάζε πεξίπησζε απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο ζε πεξίπησζε πνπ αλαθύςεη ζρεηηθό δήηεκα.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ.
1. Ζ ηηκή κνλάδνο αγνξάο, αλά είδνο, όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, πξνζαπμάλεηαη κε ηνλ εθάζηνηε
αλαινγνύληα θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, ν νπνίνο βαξύλεη ην Μνπζείν.
2. Σα κέξε απνδέρνληαη όηη ην ζπκθσλνύκελν ηίκεκα, πνπ ζα εγθξίλεη ην Γ.. ηνπ Μνπζείνπ
Αθξόπνιεο, είλαη εύινγν, δίθαην θαη αληαπνθξηλόκελν ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Ο Αλάδνρνο
παξαηηείηαη ξεηά από νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αμίσζε απέλαληη ζην Μνπζείν ή ζε ηξίην
από ηελ ελδερόκελε πξόζζεηε εκπνξηθή αμία, πνπ ηα βηβιία ηνπ ζα απνθηήζνπλ κεηά ηελ παξάδνζή
ηνπο ζην Μνπζείν, θαζώο θαη από θάζε αμίσζε γηα κέξνο ή ην ζύλνιν από νπνηαδήπνηε έζνδα
πξνθύςνπλ από ηελ θάζε είδνπο ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε απηώλ από ην Μνπζείν.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΗΥΤ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ / ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ
1. Ζ δηδόκελε πξνζθνξά κε ην παξόλ Παξάξηεκα απνηειεί, εθ’ όζνλ γίλεη δεθηή από ην Γ.. ηνπ
Μνπζείνπ Αθξόπνιεο, ην γεληθό ζπκβαηηθό πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ κε ην Μνπζείν
Αθξόπνιεο δεζκεύεη ζπκβαηηθά ηνλ Αλάδνρν όηη γηα έλα (1) έηνο, ήηνη από 1.1.2019 έσο θαη
31.12.2019 ζα έρεη ηα πξντόληα ηεο πξνζθνξάο έηνηκα πξνο παξάδνζε ζην Μνπζείν ζε πεξίπησζε
παξαγγειίαο από ην Μνπζείν θαη δηέπεη ζπκβαηηθά ηηο επόκελεο παξαγγειίεο θαη έγγξαθεο ζπκβάζεηο,
πνπ ηπρόλ ζα αθνινπζήζνπλ. Σν Μνπζείν δελ δεζκεύεηαη γηα ηνλ αξηζκό παξαγγειηώλ, ζηηο νπνίεο ζα
πξνβεί κέζα ζηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο θαη κπνξεί λα δεηεί ηα πξντόληα εθ’ άπαμ ή κε
δηαδνρηθέο παξαγγειίεο θαη παξαδόζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Μνπζείνπ. Ζ εθάζηνηε δηδόκελε
παξαγγειία γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ησλ βηβιίσλ ηεο πξνζθνξάο πξνζδηνξίδεηαη κε έγγξαθε ΔΝΣΟΛΖ
– ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ Μνπζείνπ, ε νπνία ζα απνζηέιιεηαη θάζε θνξά ζηνλ Αλάδνρν θαη ζα
δηακνξθώλεηαη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Μνπζείνπ, πνπ πξνθύπηνπλ ζηα ζεκεία πώιεζεο.
2. Δθ’ όζνλ ε δηδόκελε παξαγγειία μεπεξλά ζε αμία ην πνζό ησλ 2.500 επξώ (130 λ. 4270/2014) ή ην
εθάζηνηε ηζρύνλ όξην αμίαο ηνπ άξζξνπ 130 λ. 4270/2014 ζα θαηαξηίδεηαη θαη έγγξαθνο ηύπνο
ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά αξθεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ε θνηλνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο ζηνλ
Αλάδνρν.
3. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε παξαγγειίαο κε ηε δηθαηνινγία ηεο έιιεηςεο
ηνπ είδνπο. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη λα αξλεζεί ηελ παξάδνζε ησλ ππό πξνκήζεηα βηβιίσλ,
επηθαινύκελνο ιόγνπο πνπ αλάγνληαη ζε πξνκεζεπηέο ηνπ, ηδίσο δε αδπλακία εθηύπσζεο ή κεηαθνξάο
ησλ βηβιίσλ από απηνύο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην Μνπζείν δηθαηνύηαη λα πξνκεζεπζεί ηα βηβιία από
νπνπδήπνηε αιινύ θαηαινγίδνληαο ζε βάξνο ηνπ Αλαδόρνπ ηε δηαθνξά ηεο ηηκήο, θαζώο θαη ην πνζό
ησλ άιισλ πξόζζεησλ δαπαλώλ, ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΟΖ
1. Σν Μνπζείν θαη ηα αξκόδηα όξγαλα, πνπ ην ίδην πξνζδηνξίδεη, ζα ειέγρεη θαη ζα πηζηνπνηεί
εγγξάθσο ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηδίσο ηελ ζπκκόξθσζε ηνπ
Αλαδόρνπ ζηηο πξνζεζκίεο παξάδνζεο ησλ βηβιίσλ, πνπ ζπκθσλνύληαη κε ηελ εθάζηνηε δηδόκελε
εληνιή θαη ζηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ πξνζήθνπζα πνηόηεηα ησλ παξαδνηέσλ. Σκεκαηηθή

1

παξάδνζε ηεκαρίσλ ηεο θάζε παξαγγειίαο επηηξέπεηαη, εθ’ όζνλ ηνύην πξνζδηνξίδεηαη ζηελ
παξαγγειία ηνπ Μνπζείνπ.
2. Σα πξντόληα ζα παξαδίδνληαη από ηνλ Αλάδνρν ζην Μνπζείν κε Γειηίν Απνζηνιήο. ηελ ζπλέρεηα
γίλεηαη πνηνηηθόο θαη πνζνηηθόο έιεγρνο από ηα αξκνδίσο νξηδόκελα όξγαλα ηνπ Μνπζείνπ θαη εθ’
όζνλ πιεξνύληαη νη ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο, ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο από ην
αξκόδην όξγαλν ηνπ Μνπζείνπ.
3. πζθεπαζία : Σα βηβιία πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζην Μνπζείν ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβώηηα. Σα
θηβώηηα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα έρνπλ έλδεημε ζηελ ζηελή ηνπο πιεπξά, ε νπνία ζα
αλαθέξεη ηνλ γξακκσηό θώδηθα (barcode), ηνλ θσδηθό ηνπ ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Μνπζείνπ (ηνλ
νπνίν δειώλεη ζηνλ Αλάδνρν ην Μνπζείν γηα θάζε είδνο), ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ
πξντόληνο, πνπ πεξηέρεη ην θηβώηην.
4. ε πεξίπησζε κε αληαπόθξηζεο ησλ πξντόλησλ ζην πνηνηηθό επίπεδν, πνπ απαηηνύλ ηα
ζπλαιιαθηηθά ήζε ή εάλ θέξνπλ ειαηηώκαηα, πνπ ηα θαζηζηνύλ αθαηάιιεια γηα δηάζεζε ζην θνηλό,
ην Μνπζείν δηθαηνύηαη νπνηεδήπνηε λα αμηώζεη ηελ απάιεηςε ησλ ειαηησκάησλ ή αληηθαηάζηαζε ησλ
πξντόλησλ απηώλ κε άιια, θαηάιιεια πξνο δηάζεζε θαηά ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία. Γελ απνθιείεηαη
ε αμίσζε ηνπ Μνπζείνπ γηα αλόξζσζε νπνηαζδήπνηε άιιεο ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο.
5. Σόπνο παξάδνζεο : Ο θαη’ αξρήλ νξηζκέλνο ηόπνο παξάδνζεο είλαη ην Μνπζείν Αθξόπνιεο, νδόο
Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ αξηζκ. 15, Αζήλα, εθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθόο ηόπνο ζε θάπνηα από ηηο
παξαγγειίεο.
6. Σν θόζηνο ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηνδήπνηε ηόπν παξάδνζεο, πνπ εθάζηνηε πξνζδηνξίδεηαη από ηα
κέξε βαξύλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. Μέρξη ηελ παξαιαβή ησλ πξντόλησλ από ην Μνπζείν ηνλ
θίλδπλν θαηαζηξνθήο ή βιάβεο απηώλ θέξεη ν Αλάδνρνο.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΠΟΡΡΗΦΖ – ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΔΗΓΟΤ.
1. ε πεξίπησζε πνπ ην αξκόδην γηα ηελ παξαιαβή όξγαλν ηνπ Μνπζείνπ δηαπηζηώζεη παξεθθιίζεηο ή
ειαηηώκαηα ηνπ πξντόληνο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν ηα ειαηηώκαηα ή ηηο παξεθθιίζεηο, πνπ
παξνπζηάδεη ηνύην από ηνπο όξνπο ηεο πξνζθνξάο θαη ην δείγκα θαη γλσκαηεύεη πξνο ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην, αλ ην είδνο παξά ηαύηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δθ’ όζνλ θξηζεί από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηνπ Μνπζείνπ όηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πξντόληνο δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ
θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο κπνξεί
λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πξντόληνο, πνπ απνξξίθζεθε από ην αξκόδην γηα ηελ παξαιαβή όξγαλν
ηνπ Μνπζείνπ, θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη είηε λα πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ απνθιίζεσλ ή
ησλ ειαηησκάησλ, εθ’ όζνλ είλαη δπλαηόλ, είηε λα επηβαξπλζεί κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο.
Ύζηεξα από ηελ απόθαζε απηή ην αξκόδην γηα ηελ παξαιαβή όξγαλν ηνπ Μνπζείνπ ππνρξενύηαη λα
πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ είδνπο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα ζηελ απόθαζε.
2. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζπκβαηηθό είδνο θξηζεί ηειηθώο απνξξηπηέν από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην είηε θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ ή θαηά ηελ ρξήζε ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ην
αληηθαηαζηήζεη, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 33 π.δ. 118/2007. ε αληίζεηε πεξίπησζε,
όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρνξεγήζεθε δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο, ν Αλάδνρνο θεξύζζεηαη
έθπησηνο.
3. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα είδε παξνπζηάδνπλ ειαηηώκαηα ή απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο
ηεο ζύκβαζεο, θξίλνληαη όκσο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην παξαιεπηέα, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα
πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ ή ησλ απνθιίζεσλ, εθ’ όζνλ είλαη δπλαηόλ, ή ζηελ
θαηαβνιή πνζνύ, πνπ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, εθ’ όζνλ απνθαζηζηεί
παξαιαβή κε έθπησζε.
4. Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη έλαληη ηνπ Μνπζείνπ ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη θαηαιιειόηεηα ησλ
παξαδνζέλησλ αληηθεηκέλσλ γηα κία δηεηία από ηνλ ρξόλν παξάδνζήο ηνπο, ελώ ειάηησκα ή έιιεηςε
ζπκθσλεκέλεο ηδηόηεηαο, πνπ εκθαλίδεηαη κέζα ζην παξαπάλσ δηάζηεκα ηεο εγγπεηηθήο ηνπ επζύλεο,
ζεκειηώλεη δηθαίσκα ηνπ Μνπζείνπ γηα δηόξζσζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ πξάγκαηνο, ε παξαγξαθή ηνπ
νπνίνπ εθθηλεί από ηνλ ρξόλν εκθάληζεο ηνπ ειαηηώκαηνο ή ηεο έιιεηςεο ζπκθσλεκέλεο ηδηόηεηαο.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΛΖΡΧΜΖ
1. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ παξάδνζε, πνηνηηθό-πνζνηηθό έιεγρν
θαη ηελ ζύληαμε θαη έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ παξαγγειζέλησλ πξντόλησλ από
ην Μνπζείν. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη ην αξγόηεξν εληόο εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ
πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ παξάδνζε ησλ ζπζθεπαζκέλσλ εηδώλ ζην Μνπζείν από ηνλ Αλάδνρν.
Μεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ν Αλάδνρνο έρεη
δηθαίσκα λα απαηηήζεη από ην Μνπζείν ηελ εμόθιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ πνπ έρεη ππνβάιεη,
θαη πάλησο όρη λσξίηεξα από ηελ πάξνδν εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ ζην
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Μνπζείν, πξνζθνκίδνληαο όκσο απαξαίηεηα ηα ελ ηζρύη απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο – θνξνινγηθήο
ελεκεξόηεηάο ηνπ. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ απνθιείεη ην δηθαίσκα ηνπ
Μνπζείνπ λα δεηήζεη δηνξζώζεηο ή αληηθαηάζηαζε είδνπο ή λα πξνηείλεη έλζηαζε ηνπ κε
εθπιεξσζέληνο ζπλαιιάγκαηνο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, εθ’ όζνλ ππάξρεη
ειάηησκα ή έιιεηςε ζπκθσλεκέλεο ηδηόηεηαο, ην νπνίν δελ έρεη απνθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο. Σπρόλ
αληίζεηνο όξνο ζε ηζρύνπζα ζπκθσλία - πιαίζην κεηαμύ ησλ κεξώλ σο πξνο ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο
θαηαξγείηαη.
2. Πξνθαηαβνιή είλαη δπλαηή, εθ’ όζνλ ην θξίλεη δεθηό ην Μνπζείν, κε ηελ θαηάζεζε ηζόπνζεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο ηνπ Αλαδόρνπ.
3. Από θάζε ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνπζεο
θάζε θνξά δηαηάμεηο, ελώ ν ΦΠΑ επηβαξύλεη ην Μνπζείν.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΚΠΣΧΖ
1. Σν Μνπζείν δύλαηαη αδεκίσο λα θαηαγγείιεη ηελ ζπκθσλία θαη ηηο επηκέξνπο ζπκβάζεηο, κε
κνλνκεξή ηνπ δήισζε, πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν, ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο :
Α) Δάλ ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί αλαηηηνιόγεηα ηελ παξάδνζε ή παξαβηάδεη επαλεηιεκκέλα ηνπο όξνπο
ηεο παξνύζαο.
Β) Δάλ ν Αλάδνρνο παξαδίδεη θαη’ επαλάιεςε πξντόληα δηαθνξεηηθά ή αθαηάιιεια ή θαθέθηππα ή
δπζιεηηνπξγηθά από ηα ζπκθσλεζέληα.
Γ) Δάλ ν Αλάδνρνο πησρεύζεη ή ιπζεί ή ηεζεί ζε εθθαζάξηζε ή ζε πξνπησρεπηηθό θαζεζηώο ή ζε
αλάινγεο θαηαζηάζεηο.
Γ) Δάλ ν Αλάδνρνο παξαβηάζεη ηα ζήκαηα, θαη ηα δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο ηνπ Μνπζείνπ ή ηξίησλ ή ρνξεγεί ελ γλώζεη ηνπ ςεπδή θαη αλαθξηβή θνξνινγηθά βηβιία ή
ζηνηρεία ή αλαθνξέο ή δειώζεηο.
Δ) Δάλ ηξίηνο απνδείμεη όηη είλαη δηθαηνύρνο πλεπκαηηθώλ έξγσλ, ζρεδίσλ ή πξντόλησλ, ησλ νπνίσλ
δεκηνπξγόο βεβαίσζε όηη είλαη ν Αλάδνρνο ή δηαπηζησζεί όηη δελ έρνπλ ιεθζεί νη λόκηκεο άδεηεο γηα
ηελ ζπγθεθξηκέλε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα.
Σ) Αλ ν Αλάδνρνο παύζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζθνξάο ή ηεο επηκέξνπο ζύκβαζεο λα είλαη
θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο.
Ε) Δάλ ν Αλάδνρνο παξαβηάζεη δηθαηώκαηα ηνπ Μνπζείνπ πνπ απνξξένπλ από ηνλ λόκν 3711/2008,
όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, θαη ηελ ελ γέλεη λνκνζεζία, πνπ δηέπεη ην Μνπζείν.
ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο κε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, ην Μνπζείν δηθαηνύηαη λα αμηώζεη ηελ
αλόξζσζε θάζε ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο πνπ ζα έρεη ππνζηεί.
2. Δπίζεο απαγνξεύεηαη θαη απνηειεί ιόγν έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ ε αλαδνρή από άιιν πξόζσπν ησλ
εθ ηεο ζύκβαζεο απνξξενπζώλ ππνρξεώζεσλ ή ε ελ γέλεη ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδόρνπ, ρσξίο ηελ
έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Μνπζείνπ, θαη ε εθρώξεζε ή ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ
ηνπ Αλαδόρνπ δεινύληνο ξεηώο όηη παξαηηείηαη από ηώξα ηνπ δηθαηώκαηνο εθρσξήζεσο ή
ελερπξηάζεσλ ησλ απαηηήζεώλ ηνπ πξνο νηνλδήπνηε ηξίην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν νπνηαζδήπνηε
κνξθήο, ηδησηηθό νξγαληζκό, ίδξπκα ή ηξάπεδα θαη πξνο ην Γεκόζην.
3. Δάλ ν Αλάδνρνο θεξπρζεί έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε, επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί πξνεγνπκέλσο ηνλ
ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξώζεηο:
Α) Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
Β) Πξνκήζεηα ηνπ πξντόληνο ζε βάξνο ηνπ εθπηώηνπ Αλαδόρνπ από ηνπο άιινπο πξνκεζεπηέο. Κάζε
άκεζε ή έκκεζε πξνθαινύκελε δεκία ηνπ Μνπζείνπ ή ηπρόλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθύςεη,
θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηώηνπ Αλαδόρνπ. Ο θαηαινγηζκόο απηόο γίλεηαη αθόκε θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ πξντόληνο, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδόκελα.
ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκόο ηνπ θαηαινγηδόκελνπ πνζνύ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν,
θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθώλ
εζώλ.
Γ) Πξνζσξηλόο ή νξηζηηθόο απνθιεηζκόο ηνπ Αλαδόρνπ από ην ζύλνιν ησλ πξνκεζεηώλ ησλ θνξέσλ,
πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995, θαη ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο.
ΑΡΘΡΟ 9 – ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο αξρίδεη από ηελ έγθξηζή ηεο από ην Γ.. ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο
θαη ιήγεη ζηηο 31.12.2019. Σξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο είλαη δπλαηή, εθ’ όζνλ γίλεηαη
εγγξάθσο.
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ΑΡΘΡΟ 10 – ΗΥΤΟΝ ΓΗΚΑΗΟ
Οη ζρέζεηο ησλ κεξώλ, γηα όζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη εηδηθά κε ηελ παξνύζα, δηέπνληαη θαηά ζεηξά:
i. από ηνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή από ηνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ ηνπ Μνπζείνπ
(από ην ρξνληθό ζεκείν έλαξμεο ηζρύνο ηνπ θαη εληεύζελ) θαη ζπκπιεξσκαηηθά ii. από ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα γηα ηελ πώιεζε. Αξκόδην γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ πξνθύπηεη από
απνθάζεηο ηνπ Μνπζείνπ ζρεηηθά κε ην θύξνο, ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβαηηθήο
ζπλεξγαζίαο θαη ησλ επηκέξνπο παξαγγειηώλ θαη ζπκβάζεσλ ησλ κεξώλ είλαη ην Γηνηθεηηθό Δθεηείν
Αζελώλ.
Αζήλα, ….. 2018
Γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν

θξαγίδα – ππνγξαθή
(νλνκαηεπώλπκν εθπξνζώπνπ νινγξάθσο)
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