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«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ»
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Πίνακας Αποδεκτών
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
Φ.831/ΑΔ.3842
Σ.690
Αλμυρός, 19 Φεβ. 21

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/21 για την
περιοδική προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών
της Πτέρυγας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.

ΣΧΕΤ :

Υ.Σ. 22303/30-11-20/111ΠΜ

1.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί
«Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.
β. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.

Α’

141/17-8-2010)

ε. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.
στ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί
της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις
εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει.
ζ.
Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
η. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
θ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες», όπως ισχύει.
ι. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά
και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει.
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ια. Την υπ΄ αριθμ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-05-17) Απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
ιβ. Τον Κώδικα
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τροφίμων

και

Ποτών

(έκδοση

2009),

όπως

ιγ. Τις διατάξεις της υπ.αριθμ.47829/21-06-17 Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2162Β΄) «Υγειονομικοί Όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων – ποτών και άλλες διατάξεις».
ιδ. Το Εγχειρίδιο Τροφοδοσίας Αεροπορίας (ΕΤΡΑ), το ΕΠΑ Δ-45/99
«Βασικές Αρχές Υγιεινής Τροφίμων και Νερού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το ΕΠΑ Δ-12/18 «Προμήθειες – Προπληρωμές ΠΑ» και το ΕΠΑ Δ-15/20
«Εντεταγμένες Εκμεταλλεύσεις Εξυπηρέτησης Προσωπικού ΠΑ».
ιε. Την υπ΄ αρίθμ. 154/19-01-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΑΥ) ποσού 80.000,00 € επί ΑΛΕ:2410901001/ΕΦ:1011204000000 με ΑΔΑ
6ΓΣΛ6-7ΞΡ, ΑΔΑΜ 20REQ007784428, ως Πρωτογενές Αίτημα και το αντίστοιχο
ΑΔΑΜ 20REQ007784526 ως Εγκεκριμένο Αίτημα μέσω της πλατφόρμας του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την
προμήθεια θέματος.
ιστ. Των σε εκτέλεση των ως άνω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν μνημονεύονται ρητά παραπάνω.
ιζ. Την Φ.831/ΑΔ.30088/Σ.6063/22-12-20 Δγη της Πτέρυγας με την
οποία συγκροτήθηκαν Επιτροπές Διενέργειας/Αξιολόγησης και Ενστάσεων
(αντίστοιχα) Διαγωνισμών για το Α’ Εξάμηνο 2021, με ΑΔΑ: 6Θ166-Κ46.
ιη. Τις εκτιμώμενες απαιτήσεις της Πτέρυγας σε γαλακτοκομικά
προϊόντα, ως αυτές περιγράφονται αναλυτικά σε ανωτέρω σχετικό.
ΚΑΛΟΥΜΕ
2.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους
συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές
τους για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων προς κάλυψη των αναγκών
του Σμήνους Τροφοδοσίας και του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών της
Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους. Η επιλογή του
αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους
όρους της παρούσας.
3.
Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας
θέματος ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (11.300,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%).
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4.
Τα γενικά στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και το αντικείμενο
προμήθειας παρατίθενται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. Οι γενικοί και ειδικοί
όροι της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης παρατίθενται στο Παράρτημα «Β»,
και το σχέδιο της υπό σύναψη σύμβασης στο Παράρτημα «Γ».
5.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Μαρτίου
2021 και ώρα 09:00 στον χώρο της Λέσχης Αξκων της 111ΠΜ (Αεροπορική Βάση
Ν. Αγχίαλου, Αλμυρός Μαγνησίας Τ.Κ. 37100).
6.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η
15 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 14:00. Οι προσφορές κατατίθενται,
είτε ταχυδρομικά είτε ιδιοχείρως στη Γραμματεία της αναθέτουσας αρχής,
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής
αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των
φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν.
7.
Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο στην Υπηρεσία μετά τις ως άνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται μη
κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι τιμές των οικονομικών
προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη, ενώ
σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν
υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.
8.
Για την κατάθεση της προσφοράς και πιθανή συμμετοχή στην διενέργεια
της υπόψη διαγωνιστικής διαδικασίας, απαιτείται η έγκαιρη τηλεφωνική
επικοινωνία με το αρμόδιο Γραφείο Ασφάλειας της 111 Πτέρυγας Μάχης, (τηλ.
2428045005), ούτως ώστε να εκδοθεί άδεια εισόδου.
9.
Σε περίπτωση αποστολής προσφορών με υπηρεσίες ταχυμεταφορών
(courier), ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ενημερώνει εγκαίρως (από την
προηγούμενη ημέρα) τα αρμόδια Όργανα του Γραφείου Συμβάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής, ούτως ώστε να διεκπαιραιωθεί η παραλαβή της προσφοράς
στην Πύλη της Μονάδας. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί η κατάθεση της
προσφοράς στη Γραμματεία της αναθέτουσας αρχής (111ΠΜ) και ενημερώνεται
εγγράφως, με ευθύνη του Γραφείου Συμβάσεων και με κάθε πρόσφορο μέσο
(Email) ο οικονομικός φορέας που κατέθεσε προσφορά για τον αριθμό του
πρωτοκόλλου.
10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο
συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι την Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (εφεξής ΕΔΔ), όπου
δικαιούνται να παρίστανται οι «προσφέροντες» ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί
τους.
11. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να ζητούν από την
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις επί των όρων
της παρούσας Πρόσκλησης. Τα ερωτήματα υποβάλλονται το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών, προκειμένου
να εκδοθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες διευκρινίσεις.
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12. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Μονάδας, σχετικά με τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
13. Χειριστής θέματος: Σγος (ΥΟΚ) Παπαστάμου Οδυσσέας
(τηλ.:2428045737, Email: odysseas.papastamou@haf.gr & oik.111cw@haf.gr).

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ι) Κων/νος – Σάββας Τζοβάρας
Διοικητής

Σγός (ΥΟΚ) Οδ. Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Συμβάσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, e-mail: keeuhcci@uhc.gr
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, e-mail: oee@oe-e.gr
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, e-mail: info@acci.gr
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας/Τμήμα Εμπορίου, e-mail:
anapt.magn@thessaly.gov.gr
Επιμελητήριο Μαγνησίας, e-mail: info@cci-magnesia.gr
Επιμελητήριο Λάρισας, e-mail: info@larcci.gr
Επιμελητήριο Τρικάλων, e-mail: info@trikala-chamber.gr
Επιμελητήριο Καρδίτσας, e-mail: info@karditsacci.gr
Επιμελητήριο Φθιώτιδας, e-mail: info@fthiotidoscc.gr
Δήμος Βόλου, e-mail: dimosvolos@gmail.com
Δήμος Λαρισαίων, e-mail: protokolo@larissa-dimos.gr
Δήμος Τρικκαίων, e-mail: webpress@trikalacity.gr
Δήμος Καρδίτσας, e-mail: municipality@dimoskarditsas.gov.gr
Δήμος Λαμιαίων, e-mail: info@lamia-city.gr
Αποδέκτες για Πληροφορία
111 ΠΜ/ΔΠΔ/ΤΜ.ΑΣΦ
111 ΠΜ/ΜΕΕΠ
111 ΠΜ/ΚΕΝΤΡ.ΓΡΑΜ
111 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης
«Β» Ειδικοί Όροι Πρόσκλησης
«Γ» Σχέδιο Σύμβασης Προς Υπογραφή
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Α¨ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
με Φ.831/ΑΔ.3842/Σ.690/19-02-21

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
CPV

111ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ /ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Προμήθεια Γαλακτοκομικών προϊόντων.
Εκτιμώμενη Ποσότητα σύμφωνα με πίνακα
κατηγοριών των ανωτέρω Συμβατικών Ειδών.
Γάλα : 15511000-3
Γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα
που έχουν υποστεί ζύμωση : 15551000-5

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή) ανά Είδος των προϊόντων
που περιγράφονται με τον Πίνακα της
Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α» της
παρούσας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ

Π/ΥΓΕΑ,
ΑΛΕ:2410901001/ΕΦ:1011204000000,
ΑΑΥ 154/19-01-21 ποσού 80.000,00 € με
ΑΔΑ 6ΓΣΛ6-7ΞΡ και εσωτερικοί πόροι της
Πτέρυγας.

ΒΑΡΥΝΕΙ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ &
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

11.300,00€ (με ΦΠΑ)
10.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Ενα (1) έτος με έναρξη από την επομένη της
υπογραφή της.
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείτε ο
προβλεπόμενος, από το Ν.4172/13 άρθρο
64, φόρος εισοδήματος 4%, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει καθως και οι
προβλεπόμενες κρατήσεις υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ
και ΑΕΠΠ 0,13468 % (οι κρατήσεις
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ημερομηνία : 15/03/2021
Ημέρα
: Δευτέρα
Ώρα
:14:00
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα
09:00 π.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λέσχη Αξιωματικών 111 Πτέρυγας Μάχης.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας αποσφράγισης των
προσφορών.
Εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση της
εκάστοτε παραγγελίας (τηλεφωνικής ή
έγγραφης) από τα αρμόδια όργανα της
Πτέρυγας.
Η Διαχείριση Τροφοδοσίας, το Πρατήριο
Καταναλωτικών Αγαθών και σε ειδικές
περιπτώσεις τα Μερικά Κυλικεία της Λέσχης
& ΟΣΕΑΑΥ της 111ΠΜ, καθημερινά και σε
ορισμένες περιπτώσεις και Κυριακές –
Αργίες.
Επγός(Ο) Ιωάννης Κεχρινιώτης
ΕΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Συμβάσεων

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
«1» Υπό Προμήθεια Είδη.
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
με Φ.831/ΑΔ.3842/Σ.690/19-02-21

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
CPV

M.M

A/A

ΕΙΔΗ -ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΚΤΙΜ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ
ΤΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)
15511000-3 Τεμάχιο
100
1,20

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

1

Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό 1,5%
λιπαρά (Περιέκτης
500-600ml)
Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό 1,5%
λιπαρά .(Περιέκτης 1
Λίτρου)

15511000-3 Τεμάχιο

300

1,50

450,00

2

15511000-3 Τεμάχιο

100

1,20

120,00

3

Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό 3,5% - 3,9%
λιπαρά.(Περιέκτης
500-600ml)

15511000-3 Τεμάχιο

300

2,00

600,00

4

Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό 3,5% - 3,9%
λιπαρά

15511000-3 Τεμάχιο

50

2,50

125,00

15511000-3 Τεμάχιο

100

2,00

200,00

15511000-3 Τεμάχιο

50

2,80

140,00

15511000-3 Τεμάχιο

50

1,60

80,00

15511000-3 Τεμάχιο

50

2,20

110,00

120,00

(Περιέκτης 1 Λίτρου)
5

Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό Βιολογικό
3,5% - 3,9% λιπαρά
(Περιέκτης 1 Λίτρου)

6

7

8

9

Γάλα Φρέσκο
Κατσικίσιο Βιολογικό
(Περιέκτης 500-600ml)
Γάλα Φρέσκο
Κατσικίσιο 3,5% λιπαρά
(Περιέκτης 1 Λίτρου)
Γάλα Υψηλής
Παστερίωσης
Αγελαδινό 1,5% λιπαρά
(Περιέκτης 1 Λίτρου)
Γάλα Υψηλής
Παστερίωσης
Αγελαδινό 1,5% λιπαρά
(Περιέκτης 1,5 Λίτρου)
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10

11

12

13
14
15

16

17

18

19

20

21

Γάλα Υψηλής
15511000-3 Τεμάχιο
Παστερίωσης
Αγελαδινό 3,5% λιπαρά
(Περιέκτης 1 Λίτρου)
15511000-3 Τεμάχιο
Γάλα Υψηλής
Παστερίωσης
Αγελαδινό 3,5% λιπαρά
(Περιέκτης 1,5 Λίτρου)
15511000-3 Τεμάχιο
Γάλα Υψηλής
Παστερίωσης
Κατσικίσιο 3,5% λιπαρά
(Περιέκτης 1 Λίτρου)
15511000-3 Τεμάχιο
Γάλα Σοκολατούχο
(Περιέκτης 200-250ml)
15511000-3 Τεμάχιο
Γάλα Σοκολατούχο
(Περιέκτης 380-500ml)
15551000-5 Τεμάχιο
Γιαούρτι στραγγιστό
Αγελαδινό πλήρες
(Περιέκτης 200 - 250γρ)
15551000-5 Τεμάχιο
Γιαούρτι στραγγιστό
Αγελαδινό ελαφρύ
(Περιέκτης 200 - 250γρ)
15551000-5 Τεμάχιο
Γιαούρτι στραγγιστό
Αγελαδινό πλήρες
(Περιέκτης 1000γρ)
15551000-5 Τεμάχιο
Επιδόρπιο Γιαουρτιού
με διάφορα φρούτα
(Περιέκτης 150-200γρ)
15551000-5 Τεμάχιο
Επιδόρπιο Γιαουρτιού
Παιδικό με διάφορα
φρούτα (Περιέκτης 150200γρ)
15551000-5 Τεμάχιο
Επιδόρπιο Κρέμα
Βανίλια (Περιέκτης 150250γρ)
Ρυζόγαλο Παραδοσιακό 15551000-5 Τεμάχιο
(Περιέκτης 150-250γρ)

50

1,60

80,00

50

2,20

110,00

50

2,50

125,00

300

0,80

240,00

300

1,50

450,00

6500

1,00

6500,00

200

1,00

200,00

20

4,00

80,00

100

1,20

120,00

50

1,00

50,00

50

1,00

50,00

50

1,00

50,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

10.000,00

Σγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
Προϊστ/νός Γρ. Συμβάσεων

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Συμβάσεων
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Β¨ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
με Φ.831/ ΑΔ.3842/Σ.690/19-02-21

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Άρθρο 1ο
Τίτλος, Εκτιμώμενη Αξία και Σύντομη Περιγραφή του Αντικειμένου της
Σύμβασης
1.
Ο τίτλος της Σύμβασης είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».
2.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 €
χωρίς ΦΠΑ (11.300,00€ με ΦΠΑ 13%), συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων
νόμιμων κρατήσεων ποσοστού: 0,13468%, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση των ειδών, στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.
3.
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η περιοδική προμήθεια διαφόρων
γαλακτοκομικών προϊόντων, για ανάγκες του Σμήνους Τροφοδοσίας και του
Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών της 111ΠΜ.
4.
Η προμήθεια κατατάσσεται στον κάτωθι κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15511000-3 «Γάλα» και 15551000-5 «Γιαούρτι
και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση».
5.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα είτε περισσότερα από τα είδη που
περιλαμβάνονται στον Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α» της
παρούσας.
Άρθρο 2ο
Συμβατικός Χρόνος Παράδοσης-Διάρκεια Σύμβασης
Τα είδη της σύμβασης θα παραδίδονται περιοδικά, εντός είκοσι τεσσάρων (24)
ωρών, καθημερινά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (έως 08:00 π.μ), με έναρξη από
την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης, ενώ η διάρκεια της ορίζεται σε δώδεκα
(12) μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης έως έξι (6) μήνες, εντός του συνολικού
συμβατικού τιμήματος των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ.
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Άρθρο 3ο
Οριζόντια Ρήτρα
1.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα Όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
2.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ.
θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 4ο
Δικαίωμα Συμμετοχής
1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α.

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

β.

δημόσιοι φορείς

γ.
ενώσεις
των
ανωτέρω
προσώπων
ή/και
φορέων
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων εφόσον
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα
Διακήρυξη και είναι εγκατεστημένα/οι/ες σε:
(1)

κράτος-μέλος της Ένωσης

(2)

κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)

(3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας και
(4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ
ανωτέρω και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Ο όρος «οικονομικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην
ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες.
3. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων δεν
υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
12
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κατακυρωθεί σε αυτή η Σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 5ο
Έγγραφα Σύμβασης (Τεύχη) και Πρόσβαση σε αυτά,
Διευκρινίσεις/Συμπληρωματικές Πληροφορίες
1. Έγγραφα σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης υπό την έννοια της
περ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 για την παρούσα διαγωνιστική
διαδικασία είναι τα ακόλουθα:
α.

Η παρούσα Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της.

β.

Η Σύμβαση.

γ.
Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα
παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή.
δ.

Η προσφορά του αναδόχου.

ε.

Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 8 του Ν.1599/1986).

2. Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του
Ν.4412/16): Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες,
διευκρινίσεις κ.λ.π. για την εν’ λόγω διαγωνιστική διαδικασία, το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα
παρέχονται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
3. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης, στα Παραρτήματά
της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη), μέσω της ιστοσελίδας της
Πολεμικής Αεροπορίας, στην διεύθυνση: https://public.haf.gr/procure.
Άρθρο 6ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1.
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό
διάστημα εξήντα (60) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας
αποσφράγισης των προσφορών της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω
αναφερόμενου, απορρίπτεται ως μη κανονική.
3.
Ο χρόνος ισχύος προσφοράς πρέπει να αναγράφεται στο ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Προσθήκη 2 της παρούσας διακήρυξης).
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4.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα
αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/16.
Άρθρο 7ο
Δημοσιότητα
1.
Η παρούσα Πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν.4412/16.
2.
Περίληψη της παρούσας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr), σύμφωνα με το Ν.3861/10.
3.
Επίσης, η Πρόσκληση μαζί με τα Παραρτήματά της σε μορφή
αρχείου pdf., τα Έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης και της Οικονομικής
Προσφοράς σε μορφή αρχείου doc. όπως επίσης και τυχόν συμπληρωματικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή
θα αναρτηθούν και στον δικτυακό τόπο της ΠΑ www.haf.gr.
Άρθρο 8ο
Κριτήρια Ανάθεσης-Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών
1.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε Είδος
που περιγράφεται στον Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α» της
παρούσας.
2.
Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους
προσφέροντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις
επιφέρει τον αποκλεισμό του προσφέροντα. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές
που έχουν κριθεί ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικά αποδεκτές,
καθώς επίσης σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης.
3.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της παρούσας απορρίπτονται ως μη
κανονικές.
4. Προσφορές που περιέχουν ένα ή και περισσότερα από τα
«προσφερόμενα» είδη του Παραρτήματος «Α» της παρούσας, γίνονται αποδεκτές.
Άρθρο 9ο
Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού
1.
Τόπος/χρόνος διενέργειας αποσφράγισης προσφορών: Η διαγωνιστική
διαδικασία της αποσφράγισης προσφορών θα διενεργηθεί στην Λέσχη Αξκων της
Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση: 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ (Αεροπορική Βάση
Ν. Αγχίαλου, Αλμυρός Μαγνησίας Τ.Κ. 37100), ενώπιον της αρμόδιας ΕΔΔ, στις 16
Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.
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2.
Τόπος/χρόνος υποβολής προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της γραμματείας της αναθέτουσας αρχής, στην ως
άνω διεύθυνση.
3.

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε με:
α.

Κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της γραμματείας της αναθέτουσας

αρχής.
β.
Ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή courier
προς την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση αποστολής τους (ταχυδρομικής ή
courier) στην αναθέτουσα αρχή ή κατάθεσης τους στο πρωτόκολλο της
γραμματείας της αρχής, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
περιέλθει και έχουν πρωτοκολληθεί, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη
ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας αποσφραγισης προσφορών, δηλαδή μέχρι και
την 15 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. (καταληκτική
ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών).
4.
Σε περίπτωση αποστολής προσφορών με υπηρεσίες ταχυμεταφορών
(courier), ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ενημερώνει εγκαίρως (από την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα) τα αρμόδια Όργανα του Γραφείου Συμβάσεων της
αναθέτουσας αρχής, ούτως ώστε να διεκπαιραιωθεί η παραλαβή της προσφοράς
στην Πύλη της Μονάδας. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί η κατάθεση της
προσφοράς στη Γραμματεία της αναθέτουσας αρχής και ενημερώνεται εγγράφως,
με ευθύνη του Γραφείου Συμβάσεων και με κάθε πρόσφορο μέσο (Email) ο
οικονομικός φορέας που κατέθεσε προσφορά για τον αριθμό του πρωτοκόλλου.
5.
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με
οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται
αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής
προσφορών.
6.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή
Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή
ημέρα/ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή
ακριβή ημέρα/ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και
τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.
Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και
ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο
15

ΑΔΑ: ΨΦ276-ΣΚΟ

21PROC008182234 2021-02-23

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ»
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
β.
Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η
διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί
έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν
απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες.
Άρθρο 10ο
Τρόπος Υποβολής και Σύνταξης Προσφορών-Περιεχόμενο Φακέλου
Προσφοράς-Γλώσσα-Λοιπά Στοιχεία (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/16)
1.

Τρόπος υποβολής προσφορών:

α. Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή με βάση τις
απαιτήσεις της πρόσκλησης για όλα τα περιγραφόμενα είδη. Δεν επιτρέπονται
εναλλακτικές προσφορές.
β.
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς την 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
……………………………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, e-mail)]

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση Ενσφράγιστων
Προσφορών: «Προμήθεια διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων, για ανάγκες του
Σμήνους Τροφοδοσίας και του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών της 111ΠΜ.»
(αντικείμενο διαγωνισμού)

Αριθμός Πρόσκλησης : 02/2021
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ/Κ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
(Αεροπορική Βάση Ν. Αγχίαλου, Αλμυρός Μαγνησίας Τ.Κ. 37100
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-03-2021
γ.

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα:

(1) Ξεχωριστό
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

σφραγισμένο

φάκελο,

με

την

ένδειξη

(2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά». Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
16
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μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
(3) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
δ.

Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων:
(1)

Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/16):

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιέχει:
Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, σύμφωνα με την Προσθήκη «1» της παρούσας, η οποία φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του
γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία:
(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης.
(β) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της
προσφοράς τους δεν υπάρχει εις βάρος του Οικονομικού Φορέα (στην περίπτωση
φυσικού προσώπου) ή των υπόχρεων κατά περίπτωση προσώπων (εφόσον
πρόκειται για νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 79Α)
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους:
1/ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).
2/ Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C
195Της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L της 31.7.2003, σ.54).
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα.
3/
Απάτη, κατά την έννοιά του άρθρου 1 της
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48).
4/
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L της 22.6.2002, σ.3) ή
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ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής.
5/
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της
25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166).
6/
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ Λ 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
(γ) Να βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της
διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα
χρησιμοποιήσουν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην
εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει
παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.
(δ) Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη
και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως,
από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη
υπεύθυνη δήλωση.
(ε) Να βεβαιώνουν ότι δεν έχει εκδοθεί είτε σε βάρος
τους είτε σε βάρος των συνεργαζόμενων με αυτούς Οικονομικών Φορέων
(Προμηθευτών), απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων της Κεντρικής Κυβέρνησης
για αποκλεισμό από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74
του Ν.4412/16
(στ) Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται
το σύνολο των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και ότι έλαβαν γνώση των
διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς.
(2) Τεχνική προσφορά (Άρθρο 94 Ν.4412/16): Ο φάκελος
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει:
(α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του
Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει η οποία εκδίδεται μετά τη δημοσίευση της
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των
τελευταίων τριάντα ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ανάδοχος
18
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υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της
παραγρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παραγρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001
(μόνο για τις προμήθειες ειδών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/01).
(β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του
Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία εκδίδεται μετά τη δημοσίευση της
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των
τελευταίων τριάντα ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, με την οποία να :
1/
Δηλώνεται, ότι κατά την υπογραφή της αντίστοιχης
σύμβασης θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας (παρ.2, άρθρο
18 του Ν.4412/16), που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος
Α’ του Ν.4412/16.
2/
Δηλώνεται, ότι η προσφορά του, συντάχθηκε
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους έλαβε γνώση
και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3/
Δηλώνεται, ότι ως «συμμετέχων» παραιτείται από
κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του από την Υπηρεσία, σχετικά με οποιαδήποτε
απόφαση είτε της Αναθέτουσας Αρχής (111ΠΜ) για αναβολή ή ακύρωση ή
ματαίωση της υπόψη διαγωνιστικής διαδικασίας είτε του Προϊστάμενου Κλιμάκιου
της 111 Π.Μ, για τον άμεσο τερματισμό της ισχύος της υπογραφείσας Σύμβασης,
λόγω σύναψης αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης (βάσει της «Συμφωνίας
Πλαίσιο» του ιδίου αντικειμένου), που θα συναφθεί.
4/
Δηλώνεται, η χώρα καταγωγής (αναλυτικά) όλων
των τελικών προσφερόμενων προϊόντων . Εφόσον ο «προσφέρων», κατασκευάζει
ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα
(παραγωγής) και ο τόπος εγκατάστασής της (αναλυτικά στοιχεία: Επωνυμία, ΑΦΜ,
διεύθυνσης - τηλεφώνων και email επικοινωνίας).
5/
Δηλώνεται, όταν οι «προσφέροντες» δεν θα
κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν , η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
κατασκευαστεί το «προσφερόμενο» προϊόν και ο τόπος εγκατάστασής της
(αναλυτικά στοιχεία: Επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνσης - τηλεφώνων και email
επικοινωνίας).
6/ Δηλώνεται, ότι τα προσφέρομενα είδη είναι «Α»
Ποιότητας και καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, την Ελληνική
Νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικά Τροφίμων και Ποτών, προέρχονται
από νομίμως λειτουργούντες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη Χώρα θα πρέπει να προέρχεται από
εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων
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από Τρίτες Χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην
Ε.Ε.
7/ Δηλώνεται,
ότι
για
τυχόν
αλλαγή
των
εγκαταστάσεων που αφορούν την εμπορία των ειδών, θα προβαίνουν σε γραπτή
ενημέρωση της Υπηρεσίας ένα (1) μήνα πριν την αλλαγή. Επισημαίνεται ότι η
αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας δύναται να προβαίνει (χωρίς προειδοποίηση) σε
υγειονομικό έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων και σε περίπτωση που αυτές
κριθούν μη αποδεκτές, ο προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις
συνέπειες από την κείμενη νομοθεσία συνέπειες.
8/ Δηλώνεται, ότι επιτρέπουν τη ελεύθερη πρόσβαση
των αρμόδιων οργάνων της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις τους (εντός της
Ελληνικής Επικράτειας) των «προσφερόμενων» ειδών για έλεγχο, παρέχοντας
τους κάθε διευκόλυνση – διευκρίνιση που αφορά το τελικό προϊόν και όλη την
παραγωγική διαδικασία. Ο συγκεκριμένος έλεγχος θα αφορά την τήρηση όρων της
Σύμβασης και την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
9/ Δηλώνεται, ότι δεσμεύονται για την παράδοση του
προϊόντος, τμηματικά, ανάλογα με την τηλεφωνική παραγγελία των αρμόδιων
οργάνων της Μονάδας, εντός 24 ωρών έως την 08:00 π.μ σε εργάσιμες ημέρες, με
τα κατάλληλα μέσα (οχήματα), εντός των εγκαταστάσεων της Μονάδας.
10/ Δηλώνεται, ότι αποδέχονται τους ελέγχους
(μακροσκοπικούς, χημικούς) των προϊόντων σύμφωνα και με τις εκάστοτε
ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής και μεταφοράς τροφίμων,
χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
11/ Δηλώνεται, ότι δεν δικαιούνται να αξιώσουν
αποζημίωση από την Υπηρεσία, σε περίπτωση μη προμήθειας αφενός ενός ή
περισσοτέρων «συμβατικών» ειδών και αφετέρου του συνόλου των ποσοτήτων
Ειδών της Σύμβασης.
12/ Δηλώνεται, ότι θα διαθέτουν όλα τα υπό
προμήθεια είδη που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω προσθήκη «1» του
Παραρτήματος «Α» της παρούσας πρόσκλησης, σύμφωνα με την προσφορά τους,
για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι η Τεχνική Προσφορά δεν περιέχει μια από τις ανωτέρω δηλώσεις
(αναλυτικά) θα απορρίπτεται στο σύνολο της ως απαράδεκτη, πλην επαρκούς
αιτιολόγησης από την πλευρά του «συμμετέχοντος» (π.χ. δεν αφορά το
προσφερόμενο είδος).
(γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του
Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία εκδίδεται μετά τη δημοσίευση της
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των
τελευταίων τριάντα ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, με την οποία να :
1/
Δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται
για την παράδοση των προϊόντων με τα κατάλληλα ίδια μέσα (Οχήματα ) εντός των
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εγκαταστάσεων της Μονάδας τα οποία πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές
και θα φέρουν, εν ισχύ, βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος (από υγειονομικής
πλευράς) από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, κατά την διάρκεια της
Σύμβασης, την οποία και θα καταθέσουν είτε
2/
Δηλώνεται, από τον οικονομικό φορέα που
καταθέτει την προσφορά, τα στοιχεία τυχόν συνεργαζόμενης επιχείρησης, σε
περίπτωση μεταφοράς - παράδοσης των προϊόντων με τα δικά της (κατάλληλα)
οχήματα, με την αντίστοιχη ανωτέρω βεβαίωση καταλληλότητας την οποία και θα
καταθέσουν.
Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επισυναφθεί αντίστοιχη
βεβαίωση συνεργασίας και να κατατεθεί στον Φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» επιπλέον Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ως το υπόδειγμα της
προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β» της παρούσας) της συνεργαζόμενης
εταιρείας.
(δ) Αντίγραφο (ευκρινές) της Άδειας Λειτουργίας της
Επιχείρησης από αρμόδια Υπηρεσία, εν’ ισχύ, συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας, κατά τα προβλεπόμενα στην υπ.αριθμ.47829/21-06-17 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2162Β΄).
(ε) Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές
Πρότυπο ISO 22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άλλο
αναγνωρισμένο Πρότυπο βασισμένο στις Αρχές του HACCP. Το
Πιστοποιητικό θα πρέπει να αφορά στο αντικείμενο του διαγωνισμού και να έχει
εκδοθεί από Φορέα πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαπίστευσης χώρας της Ε.Ε, ή από τον
Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), να
είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας της συγκεκριμένης
διαγωνιστικής διαδιακασίας και σε περίπτωση λήξης κατά τη χρονική διάρκεια της
Σύμβασης, θα υποχρεούται στην ανανέωση της ισχύος του.
Συγκεκριμένα οι «συμμετέχοντες» θα πρέπει να διαθέτουν το ανωτέρω
πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας του ανωτέρω συστήματος
(βασισμένο στις αρχές του HACCP) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας,
εμπορίας και διάθεσης των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης)
της Επιχείρησης Παραγωγής των «προσφερόμενων» Ειδών.
(στ) Αντίγραφα, των αδειών από τα οχήματα (είτε
ιδιοκτησίας τους είτε της συνεργαζόμενης επιχείρησης) μεταφοράς των
προϊόντων, από τα οποία θα πιστοποιείται η καταλληλότητα τους για τη χρήση που
προορίζονται.
Συγκεκριμένα θα αποδεικνύεται ότι τα οχήματα είναι αυτοδύναμου ψύξεως ή
κλειστού τύπου, τα οποία θα είναι εφοδιασμένα με βεβαίωση καταλληλότητας
οχήματος από υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών.
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(ζ) Αντίγραφα, δυο πρόσφατων (6μήνου) τιμολογίων,
πώλησης των προσφερόμενων ειδών (γενικά) σε πελάτες του Δημοσίου ή
Ιδιωτικού τομέα.
(3)

Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/16):

(α) Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει το
Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (περιλαμβάνεται στην Προσθήκη «2» του
παρόντος και ευρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΠΑ μαζί με τα λοιπά
τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του προσφέροντος.
(β) Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά
περίπτωση από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του νομικού προσώπου και σε
περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον
κοινό εκπρόσωπό τους.
(γ) Η
Οικονομική
Προσφορά
υποβάλλεται
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το έντυπο της οικονομικής προσφοράς της εν
λόγω Προσθήκης, υποχρεωτικά συμπληρωμένο, στο σύνολο των πεδίων του.
(δ) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις
ποσοστού 0,13468% ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα φόρτωσης και
μεταφοράς, χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ, προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί,
ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις, τυχόν τραπεζικά έξοδα, έξοδα εργαστηριακών
εξετάσεων και χημικών αναλύσεων – ελέγχων), σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ζητούμενων
ειδών/υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Οι προσφερόμενες τιμές
(μετά από αναγωγή του ποσοστού έκπτωσης) είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
(ε) Αναγράφεται αριθμητικά η συνολική τιμή προσφοράς
προ ΦΠΑ. Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ, επιτρέπονται δε μέχρι δύο δεκαδικά
ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές/ποσοστά έκπτωσης του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
(στ) Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά που:
1/

Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα.
2/
Δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή προσφοράς, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/16.
3/

Η συνολική τιμή της υπερβαίνει την εκτιμώμενη

4/

Θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής.

αξία της σύμβασης.
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5/
Δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της ή στην
οποία ορίζεται χρόνος ισχύος μικρότερος από τον ζητούμενο στο άρθρο «6» του
Παραρτήματος «Α» της πρόσκλησης.
6/
Δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του
ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ε.

Επισημαίνεται ακόμη ότι:

(1) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η αναθέτουσα αρχή δύναται να καλέσει
εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102
παρ 4 του Ν.4412/16.
(2) Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού των
προσφερόμενων τιμών μπορεί να συμπεριληφθεί στο τέλος του ανωτέρω εντύπου.
(3) Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει
την παρούσα πρόσκληση/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο
οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα και αφετέρου δεν δύναται
σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή.
2.

Γλώσσα:

α. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
τους στην ελληνική γλώσσα.
β. Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο (εφόσον υφίσταται) μπορούν να υποβληθούν και στην αγγλική
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
γ.
Τα έγγραφα που συνυποβάλλονται με την προσφορά γίνονται
δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/14. Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
05.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/84. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμον αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
δ.
3.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Λοιπά στοιχεία:

α. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο,
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.
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β. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι
συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών
εγγράφων της σύμβασης.
Άρθρο 11ο
Αποσφράγιση-Στάδια Αξιολόγησης Προσφορών (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και
117 παρ 2 του Ν.4412/16) – Ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 του Ν.4412/16):
1.

Έναρξη διαδικασίας:

α.
Η αρμόδια ΕΔΔ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
β.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη
κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
γ.
Η
αποσφράγιση
διενεργείται
δημόσια,
παρουσία
των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν
αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό
εκπροσώπησης.
2.

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:

α.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συμμετοχής, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, καθώς και ο
φάκελος οικονομικής προσφοράς μονογράφονται δε από το αρμόδιο όργανο
(Επιτροπή Διαγωνισμού) όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο.
β.
Η ΕΔΔ σε κλειστή συνεδρίαση, καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου.
γ.
Στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση, η ΕΔΔ προβαίνει στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τα έγγραφα της
σύμβασης. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά
αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
δ.
Ακολούθως, η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και για την αποδοχή των κατάλληλων τεχνικών προσφορών, με
βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος.
ε.
Εν τέλει η ΕΔΔ σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στον έλεγχο
και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την απόρριψη ή την αποδοχή τους, την
κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά μειοδοσίας των προσφορών, βάσει της
χαμηλότερης τιμής και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
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στ. Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός
φορέας που έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη (χαμηλότερη τιμή ενός ή περισσοτέρων Ειδών που περιγράφονται
με τον Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α» της παρούσας..
ζ.
Σε περίπτωση προσφορών με την ίδια ακριβώς συνολική τιμή
(ισότιμες) η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της ΕΔΔ και παρουσία των εκπροσώπων των οικονομικών φορέων
και τα αποτελέσματά της καταγράφονται στο ως άνω πρακτικό.
η.
Τα ως άνω βήματα για την υλοποίηση των επιμέρους σταδίων
μπορούν (κατά την κρίση της ΕΔΔ) να καταγραφούν και σε ένα (1) ενιαίο πρακτικό.
3.
Επικύρωση αποτελεσμάτων: Τα πρακτικά (ή το ενιαίο πρακτικό) με τα
αποτελέσματα των τριών (3) ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μια απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής σε όλους τους
προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών όλων των ως άνω σταδίων. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16 και τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας.
Άρθρο 12ο
Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (Άρθρο 103
Ν.4412/16)
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον «προσφέροντα» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα
ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14, των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στη αντίστοιχη Υπεύθυνη
Δήλωση του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
2.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρατίθενται στο επόμενο άρθρο.

3.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο,
ο οποίος παραδίδεται στη γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής (λαμβάνοντας τον
αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου).
4.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός
της ως άνω προθεσμίας αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για την παράταση της
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές.
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5.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν
υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά
που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι
διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/16.
6.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται
με τη σύνταξη πρακτικού από την ΕΔΔ στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο και τη
διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την
κατακύρωση του αποτελέσματος της εν’ λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την
εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/16).
7.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν αλλά και της απόφασης κατακύρωσης.
Άρθρο 13ο
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά Μέσα) (Άρθρο 80 Ν.4412/16)
1.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να
υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, είναι
τα εξής:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (πρωτότυπο ή ευκρινές
φωτοαντίγραφο), των υπόχρεων προσώπων ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –
μέλους της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του Ν.4412/16. Δηλαδή
απαιτείται η κατάθεση αποσπάσματος ποινικού μητρώου:
(1) Για τον διαχειριστή στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε).
(2) Για τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε).
(3) Για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις
Συνεταιρισμών.
Η ημερομηνία έκδοσης του δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης της
Αναθέτουσας Αρχής (111 ΠΜ) για κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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β. Πιστοποιητικό Αρμόδιας Αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές
φωτοαντίγραφο), από το οποίο προκύπτει ότι ό (προσωρινός) Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (με αντικείμενο την
συμμετοχή σε διαγωνισμούς).
γ. Πιστοποιητικό Αρμόδιας Αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές
φωτοαντίγραφο), από το οποίο προκύπτει ότι ό (προσωρινός) Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις για κύρια και επικουρική
ασφάλιση (με αντικείμενο την συμμετοχή σε διαγωνισμούς).
Τα εν λόγω πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρέπει να
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται
χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή τους. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να
καταλαμβάνουν και τον χρόνο υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή
της υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104, παρ. 1 του
Ν.4412/16. Για αυτό το λόγο, οι προσφέροντες πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα
υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι.
δ.
Πιστοποιητικό Αρμόδιας Αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές
φωτοαντίγραφο), το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του, που να πιστοποιεί ότι ο Οικονομικός Φορέας (Προμηθευτής) δεν
τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου.
ε.
Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του Οικείου Επαγγελματικού/
Εμπορικού Επιμελητήριου (οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, υποβάλλουν το παραπάνω δικαιολογητικό, για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση), το όποιο να έχει εκδοθεί εντός τριάντα (30)
ημερών, πριν από την υποβολή του, με το οποίο ο Οικονομικός Φορέας
(Προμηθευτής) να πιστοποιεί αφενός την εγγραφή του σ’ αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμα του.
στ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄75), του (προσωρινού) Αναδόχου, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η υποβολή ή μή κυρώσεων (με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του σε χρονικό διάστημα δυο (2) ετών, πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
ζ.
Δικαιολογητικά – Αποδεικτικά Έγγραφα νομιμοποίησης
(σύστασης και λειτουργίας της Επιχείρησης, τις πράξεις διορισμού των
διαχειριστών για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.) και του Παραστατικού
Εκπροσώπησης (πρωτότυπα ή ευκρινές φωτοαντίγραφα).
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2. Σε περίπτωση Φυσικών ή Νομικών προσώπων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά στον διαγωνισμό θα πρέπει τα ανωτέρω δικαιολογητικά (κατά
περίπτωση) να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.
3. Σε περίπτωση
Ενώσεων/Κοινοπραξιών
που υποβάλλουν
προσφορά στον διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά για
κάθε Μέλος της και επιπλέον στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται πράξη
του αρμοδίου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από την οποία να
προκύπτει η έγκριση του για την συμμετοχή του σε αυτή και στον Διαγωνισμό.
Επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της
Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου:
(α) Να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία,
(β) Να αναγράφεται και να οριοθετείτε με σαφήνεια το μέρος της
προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της, στο σύνολο της προσφοράς,
(γ) Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και
τη διοίκηση όλων των μελών της και
(δ) Να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και
των μελών της για την συμμετοχή της στον Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση
αυτής και των μελών της έναντι της Αναθέτουσα ς Αρχής.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου,
ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη (εντός του Φακέλου «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης») στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υπόψη Ανάδοχος δεν βρίσκεται
στην αντίστοιχη κατάσταση.
Άρθρο 14ο
Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης (Άρθρο 105 του Ν.4412/16)
1.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα - εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο -,
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης
αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16.
2.
Στη συνέχεια, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ένστασης ή -σε περίπτωση άσκησης ένστασης- εκδοθεί απόφαση επ΄ αυτής ή
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία απάντησης, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την
απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την
υπογραφή της Σύμβασης, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
3.
Επίσης, όταν το συμβατικό αντικείμενο του διαγωνισμού εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
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της σύμβασης και καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παραγρ. 1 του άρθρου 12 ή και της
παραγρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός
Ανακύκλωσης), εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Ν.
4412/16 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού
(σύμβασης), στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας
παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.
4412/16.
4.
Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που
καθορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής τυχόν κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον
υφίσταται) και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 της παρούσας για τον
«προσφέροντα» που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του
άρθρου 106 του Ν.4412/16.
5.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του
αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 15ο
Λόγοι Απόρριψης Προσφορών (Άρθρο 91 του Ν.4412/16)
1.
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την
έννοια των παραγράφων 1 άρθρου 10 και 12 της παρούσας.
2.
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των
όρων σύνταξης και υποβολής που τίθενται στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που
υποβάλλονται τέτοιες.
3.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες
ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102
του Ν. 4412/16.
4.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν
έχουν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι
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εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 102 του Ν. 4412/16.
5.

Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
Άρθρο 16ο
Ενστάσεις (Άρθρο 127 του Ν.4412/16)

1.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη
συντέλεση της παράλειψης.
2.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται
η απόρριψη της ένστασης. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης
(πρόσκλησης), η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης
(πρόσκλησης) στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας, η
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
3.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση
της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλαδή
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
4.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της
ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
5.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή
εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής
που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 18/89 (Α΄ 8).
6.
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για
την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή
αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
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7.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης
αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 36 του Π.Δ. 18/89 (Α΄8).

Άρθρο 17ο
Εγγυήσεις (Άρθρο 72 του Ν.4412/16)
1.
Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (Πρβλ
έκτο εδάφιο της παρ. 1α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/16).
2.
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Δεν απαιτείται εγγύηση εκτέλεσης
(Πρβλ τρίτο εδάφιο της παρ. 1β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/16).
3.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/16.
Άρθρο 18ο
Ματαίωση Διαδικασίας (άρθρο 106 του Ν.4412/16)
1.
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης:
α.
Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των
προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της
σύμβασης.
β.
Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 105 του Ν.4412/16.
γ.

Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης.

δ.
Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο.
ε.
σύμβασης.

Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της

στ. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη.
ζ.

Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/16.

η.
Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως
ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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2.
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-εφαρμόζονται, κατά
περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
Άρθρο 19ο
Συμβατική Προθεσμία Παράδοσης Προϊόντων - Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης (άρθρο 208 ή 217 του Ν.4412/16).
Η παράδοση των συμβατικών προϊόντων θα γίνεται περιοδικά σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του Σμήνους Τροφοδοσίας και του Πρατηρίου Καταναλωτικών
Αγαθών της 111ΠΜ (Αναθέτουσα Αρχή), την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία
σύναψης της σύμβασης.
Άρθρο 20ο
Τεχνικές προδιαγραφές – Συσκευασία Ειδών Σύμβασης
1.
Τα Συμβατικά προϊόντα πρέπει να είναι «Α» Ποιότητας και καλύπτουν
όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, την Ελληνική Νομοθεσία, τις γενικές
προδιαγραφές εμπορίας, τον Κώδικά Τροφίμων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες
αγορανομικές διατάξεις, κανόνες υγιεινής, μεταφοράς τροφίμων, προέρχονται από
νομίμως λειτουργούντες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη Χώρα θα πρέπει να προέρχονται από
εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων
από Τρίτες Χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην
Ε.Ε.
2.
Όλες οι διαδικασίες και όλα τα στάδια από την αρχή της αλυσίδας
(παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση) έως την
παράδοση των ειδών, θα υπόκεινται πλήρως στις διατάξεις της Εθνικής και
Κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και τον Κώδικά Τροφίμων και Ποτών.
Άρθρο 21ο
Παρακολούθηση και Παραλαβή Αντικειμένου Σύμβασης
1.
Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών
διενεργείται από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται από τη σύμβαση και τις διατάξεις του άρθρου 208 (για προμήθειες)
του Ν.4412/16.
2.
Τα προϊόντα της Σύμβασης συγκεκριμένα, θα παραδίδονται στις
διαχειρίσεις Τροφοδοσίας και Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Μερικά
Κυλικεία), εντός 24 ωρών (συμβατικός χρόνος παράδοσης), σε εργάσιμες
ημέρες και ώρες (έως τις 08:00 π.μ.) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις Κυριακές ή
Αργίες (κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης) από την τοποθέτηση παραγγελίας
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(τηλεφωνικής ή έγγραφης) των αρμοδίων οργάνων της Μονάδος, της οποίας το
(συνολικό) μέγεθος θα είναι ποσού, τουλάχιστον, άνω των πενήντα (50,00) ευρώ
και σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η αρμόδια επιτροπή για την
παρακολούθηση της και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων (που
θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, με συμμετοχή υποχρεωτικά, Αξκού Ειδικότητας
Υγειονομικού, δύναται να προβαίνει στους προβλεπόμενους ελέγχους,
προκειμένου να διαπιστώνεται εάν ο προμηθευτής πληροί όλες τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής παρουσιάζει αποκλίσεις, η
Μονάδα, εκτός από την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, δύναται να τον
κηρύξει έκπτωτο.
4. Επίσης, η ανωτέρω επιτροπή κατά την κρίση της και παρουσία
προσωπικού, του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει,
μόνο κατά την παραλαβή, δείγματα των προς κατανάλωση ειδών, τα οποία θα
προσκομίζονται μόνο με τα κατάλληλα μέσα στα κατά τόπους Στρατιωτικά
Κτηνιατρικά Εργαστήρια (ΚΒΙΕΣ, Γ KNO, KENOK, AKY) ή σε αντίστοιχο Κρατικό
Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο Στρατιωτικό ή
Κρατικό), πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), προς
υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:
α.

Μικροβιολογικό

β.

Χημική Ανάλυση.

γ.

Ιστολογική Εξέταση.

5. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι δυο (2), ανά κατηγορία του
«συμβατικού» Είδους, από την συγκεκριμένη ποσότητα παραλαβής και το κόστος
τους θα βαρύνει τον προμηθευτή με την προκαταβολική εξόφληση του παραπάνω
Χημείου και με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου (ποσότητες δειγμάτων). Επίσης,
τον προμηθευτή θα βαρύνει και το κόστος των χημικών αναλύσεων. Ο εν’ λόγω
έλεγχος θα πραγματοποιηθεί μια φορά κατά την διάρκεια της Σύμβασης. Για τυχόν
επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία.
6. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των συγκεκριμένων
προϊόντων.
7. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εισηγείται την μη παραλαβή ή την
απόρριψή του εκάστοτε είδους, εφόσον διαπιστώσει κατά την διάρκεια
μακροσκοπικού ελέγχου, οποιαδήποτε εκτροπή (πχ. μη φυσιολογική οσμή), χωρίς
να απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, αναφέροντας υποχρεωτικά,
εγγράφως, τους λόγους απόρριψης και τις αποκλίσεις του απορριπτόμενου είδους.
8.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε
γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου (πχ μετάθεση χρόνου παράδοσης, επιβολή ή
απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου κλπ). Σε
όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αρμόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση της
απαιτούμενης γνωμοδότησης είναι η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
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διαγωνισμού. Εάν κάποιο από τα μέλη της επιτροπής, στο διάστημα που
μεσολαβεί από τη διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι την εκδήλωση της απαίτησης
για γνωμοδότηση, δεν υπηρετεί πλέον στη Μονάδα (έχει μετατεθεί, αποστρατευθεί
κλπ), τότε αντικαθίσταται από άλλον, με απόφαση του Διοικητή. Ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί κατά μέγιστο χρονικό διάστημα ίσο
με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
206, παρ. 2 του Ν. 4412/16. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του
συμβαλλόμενου.
Άρθρο 22ο
Κυρώσεις- Ποινικές Ρήτρες - Διοικητικές Προσφυγές
1.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του έχοντα την
οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιου οργάνου, σε
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του ή μη συμμόρφωσης με τις γραπτές
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις.
2.
Στην ανωτέρω περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή του κοινοποιείται ειδική
όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που
τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο
της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
3.
Επίσης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας
του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, ή έχει εκδοθεί
τελεσίδικη απόφαση κατά του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
4.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση,
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16.
5.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος
του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από
τη σύμβαση επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο.
7.
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος που
επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά τα περιστατικά και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στην
Υπηρεσία. Σε αντίθεση περίπτωση στερείται του δικαιώματος αυτού.
8.
Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής
παραβεί τους όρους της σύμβασης, επιβάλλονται στον Ανάδοχο (Προμηθευτή),
κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής (Μονάδα), αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Όσον
αφορά
τις
περιπτώσεις
αδυναμίας
υλοποίησης
παραγγελιών, ελλείψεις προϊόντων, χρονικής καθυστέρησης παράδοσης
συμβατικών προϊόντων άνω των 24 ωρών, πώλησης σε αυθαίρετες τιμές, άρνησης
αντικατάστασης ειδών αυθημερόν, επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας
για αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας που καταδεικνύει μη
συμμόρφωση του, ακατάλληλων συνθηκών καθαριότητας στην συσκευασία και
μεταφορά τους και μη συμμόρφωσης του Προμηθευτή στις υποδείξεις της
Μονάδας:
(1)

Για την 1η παράβαση, Έγγραφη Σύσταση.

(2) Για την 2η παράβαση, εφάπαξ χρηματικό πρόστιμο ποσού:
πεντακοσίων (500,00) ευρώ.
(3) Για την 3η παράβαση, εφάπαξ χρηματικό πρόστιμο ποσού:
χιλίων (1.000,00) ευρώ.
(4) Για την 4η παράβαση, εφάπαξ χρηματικό πρόστιμο ποσού:
δυο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.
(5)

Για την 5η παράβαση, Έκπτωση.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση –
παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή
του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
β.
Επίσης, όσον αφορά περιπτώσεις που ο Ανάδοχος κατά την
εκτέλεση παραγγελίας, παραλείψει να παραδώσει κάποια από τα προϊόντα ή
μέρος αυτών ή δεν τα παραδώσει καθόλου (χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας), τότε η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να προμηθευτεί τα αντίστοιχα προϊόντα
από το ελεύθερο εμπόριο. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό κόστος αγοράς από
το ελεύθερο εμπόριο και οποιαδήποτε (πρόσθετη) δαπάνη που θα προκύψει από
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αυτή την αιτία, βαρύνουν τον Ανάδοχο και καταλογίζονται σε βάρος του, μετά από
έκδοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα ισχύοντα.
γ.
Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους
ελέγχους κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης (στην διαδικασία
παραλαβής) και δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των παραγόμενων
προϊόντων και υποδηλώνουν μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της
ισχύουσας νομοθεσίας, την ελλιπή τεκμηρίωση διαδικασιών σχετικά με τις ορθές
παρασκευαστικές πρακτικές, τις ορθές πρακτικές υγιεινής και τις αρχές του
HACCP:
(1)

Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 1.000 €.

(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 3.000 €.

(3)

Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο

(4)

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

5.000 €.

δ.
Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους
ελέγχους των αρμόδιων οργάνων Μονάδος (στην διαδικασία παραλαβής) και
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 € είτε
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής (καλής εκτέλεσης) και έγγραφη ενημέρωση
και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρμόδια Περιφέρεια και στο ΓΕΣΓΕΝ-ΓΕΑ/ΔΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προμήθειες των εν λόγω ειδών θα διακοπούν
μέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ ή άλλο αρμόδιο
φορέα, για την αποκατάσταση των ποιοτικών παραβάσεων. Στο διάστημα αυτό, η
Υπηρεσία μπορεί προσωρινά να προβεί σε ενέργειες εφοδιασμού από τον
επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στην παρούσα Διακήρυξη, είτε με απευθείας
ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας,
καταλογίζοντας σε κάθε περίπτωση, τις τυχόν μεγαλύτερες διαφορές τιμών
προμήθειας, σε βάρος του προμηθευτή.
(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση.

Επίσης, η Υπηρεσία πλέον των ανωτέρω προστίμων, δύναται να
παραπέμψει τον προμηθευτή στα διοικητικά δικαστήρια για ποινικές και αστικές
ευθύνες.
9.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, χρηματικά πρόστιμα υπολογίζονται επί
της συμβατικής αξίας των τιμολογίων πώλησης (παραδοθέντων προϊόντων), χωρίς
τον Φ.Π.Α και είτε συμψηφίζονται από την επόμενη πληρωμή τιμολογίου πώλησης
είτε καταβάλλονται εφάπαξ από τον Προμηθευτή, διαφορετικά εφαρμόζονται τα
διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 27 της παρούσας.
10. Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες
(τοξικές ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους
του. Προϊόντα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν
μόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή
αποσύνθεση.
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11. Η Αναθέτουσα Αρχή (111 ΠΜ) κηρύττει απευθείας έκπτωτο τον
Προμηθευτή σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του κατά την διενέργεια
υγειονομικού ελέγχου από τα αρμόδια της Μονάδας κριθούν μη αποδεκτές.
12. Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των
προβληματικών ειδών.
13. Οι παραβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός του
χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε προμηθευτή.
14. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
15. Μετά την κήρυξη του τελικού αναδόχου (προμηθευτή) ως έκπτωτου η
Μονάδα, ως Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια
των Συμβατικών Ειδών, στον επόμενο Μειοδότη (Προμηθευτή) του Διαγωνισμού,
που θα τηρεί τους όρους της νέας Σύμβασης.
Άρθρο 23ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.
Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
(Μονάδος) και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών,
μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η
απόδειξή της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία, μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών
σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/16.
2.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν
συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.
3.
Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν γίνεται αποδεκτός εφόσον ο
προμηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλον καταναλωτή κατά τις ημερομηνίες
που επικαλέστηκε αδυναμία παράδοσης στη Μονάδα.
4.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.
β.
προμηθευτή.

Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του

γ.

Πλημμύρα.

δ.

Σεισμός.

ε.

Πόλεμος
37

ΑΔΑ: ΨΦ276-ΣΚΟ

21PROC008182234 2021-02-23

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ»
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των
μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο
όργανο και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο ή τον
κατασκευαστή – προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.
ζ.

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

η.

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
Άρθρο 24ο
Υποχρεώσεις Αναδόχου

1.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος
Α΄ του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
2.
Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την
εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας
με την αναθέτουσα αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε
άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος
υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση
καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.
3.
Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα
χρησιμοποιεί ο προμηθευτής θα πρέπει:
α.
Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας της Μονάδας,
προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά τουλάχιστον εντός χρονικού
διαστήματος πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης.
β.
Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη
συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόμους και
τον κανονισμό λειτουργίας της.
4.
Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος (ποινικά
και αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως
ότι:
α.
Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ.
εξάρτηση από την ΠΑ.
β.
Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων.
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5.
Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του
προσωπικού του προμηθευτή προς οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται
απεριόριστα.
6.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ της Μονάδος και του
προμηθευτή, αρμόδια ορίζονται τα διοικητικά δικαστήρια της περιοχής, εφόσον από
την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή.
7.
Ο Προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από καμία υποχρέωση του στην
τήρηση των όρων της παρούσας και ιδιαίτερα για τους τρόπους και τις διαδικασίες
φορτοεκφόρτωσης των συμβατικών προϊόντων, ακόμη και όταν χρησιμοποιήσει
οποιαδήποτε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση.
Άρθρο 25ο
Χρηματοδότηση της Σύμβασης, Φόροι-Κρατήσεις, Πληρωμή Αναδόχου
1.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π/Υ ΓΕΑ (ΑΛΕ:
2410901001/ΕΦ:101120401 και εσωτερικούς πόρους της Αναθέτουσας Αρχής.
2.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται αυθημερόν, μόνο από τον
εκάστοτε διαχειριστή Τροφοδοσίας/Πρατηρίου της Μονάδας, είτε με απευθείας (με
μετρητά) για τιμολόγια (της ίδιας ημερομηνίας έκδοσης) καθαρής αξίας έως
πεντακοσίων (500,00) ευρώ, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του
προμηθευτή, εντός 30 ημερών, ως εξής:
Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση, θα παραδίδει στους ανωτέρω διαχειριστές
της Μονάδας, το προς εξόφληση Τιμολόγιο (Πώλησης), υποχρεωτικά τις παρα κάτω «επωνυμίες πελάτη»: «111ΠΜ/ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ» είτε «111ΠΜ/ΠΡΑΤΗΡΙΟ
(Μίνι Μάρκετ)».
Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει και έπειτα να
βρίσκεται εν’ ισχύ :
α.
Φορολογική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (αρμόδια Δ.Ο.Υ.), με την ένδειξη «για είσπραξη
χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης» και
β.
Ασφαλιστική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (Ε.Φ.Κ.Α), με την ένδειξη «για είσπραξη
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο» σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν.4611/19.
γ.

Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού ΙΒΑΝ (της επιχείρησης).

δ.
Κατάσταση τελευταίου τριμήνου μόνο με τα ανεξόφλητα τιμολόγια
(της επιχείρησης).
3.
Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως
της σύμβασης.
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4.
Η εξόφληση του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον
πιστοποιείται η καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών
με ενσφράγιστη βεβαίωση που θα τοποθετείται όπισθεν των τιμολογίων και θα
υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας στα οποία θα συμμετέχουν
υποχρεωτικώς ό Ιατρός της και ο αρμόδιος διαχειριστής.
5.
Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατείται Φόρος
Εισοδήματος ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας
των αγαθών, κάθε τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του
Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014, για τον οποίο η Υπηρεσία
χορηγεί Βεβαίωση για φορολογική χρήση.
6.
Κατά την εξόφληση του 1ου Τιμολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ
Κράτηση, για το σύνολο του συμβατικού ποσού, ποσοστού 0,13468%, για την
οποίο η Υπηρεσία δύναται να χορηγήσει Βεβαίωση (λογιστικής τακτοποίησης), η
οποία αναλύεται ως ακολούθως:
α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρθρου 375
του Ν.4412/16 καθώς με τό άρθρο 44 του Ν.4605/19.
β. Υπέρ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου 0,00042% (0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της
υπ.αριθμ. 5143/11-12-14 (ΦΕΚ Β’ 33350) Υ.Α.
γ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06%,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ.αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ
Β’ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
δ. Υπέρ Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου
0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ.αριθμ.
1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β’ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
7.

Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με:

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι
οριστικής ποιοτικής παραλαβής του συμβατικού είδους από την Υπηρεσία.
β.
Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου τυχόν απαιτούμενων χημικών
ελέγχων/αναλύσεων.
8.
Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των εξήντα (60) ημερών, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα,
χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του
σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για
το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του
εν λόγω έτους.
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9.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α.

Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

β.
Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των προϊόντων με έκπτωση λόγω
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
10. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Μονάδα.
11. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρμόδιων
οργάνων της Μονάδας, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η
σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα
θέματα κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/16.
12. Σε, κάθε περίπτωση, η εξόφληση του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί
εφόσον προσκομισθούν τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά ή/και
άλλα δικαιολογητικά που τυχόν ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής είτε από τις Υπηρεσίες Ελέγχου.
Άρθρο 26ο
Καταγγελία της Σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
Άρθρο 27ο
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση
κάποιου όρου της σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο
προμηθευτής έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε
περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Με τον ίδιο
τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα δικαιώματα του ΜΤΑ που προέρχονται
από ποινικές ρήτρες.
Άρθρο 28ο
Εκχωρήσεις Δικαιωμάτων - Εχεμύθεια
1.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την
σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής.
2.
Ο προμηθευτής συμπεριλαμβανομένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ’
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης
41

ΑΔΑ: ΨΦ276-ΣΚΟ

21PROC008182234 2021-02-23

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ»
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

και είδους πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτόν τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως
της προμήθειας που θα αναλάβει.
3.
Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του
προμηθευτή και τυχόν υπεργολάβων. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να
χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον
αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί
κάποιες από τις εν’ λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική
εξάρτηση από τον προμηθευτή κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη
πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά
και μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών
του υποχρεώσεων.
4.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημιάς της.
5.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες, ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου στην σχετική
δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
6.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις
«τιμές μονάδος», την «οικονομική προσφορά» και τα στοιχεία της «τεχνικής
προσφοράς» που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της.
7.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων
οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους άρθρου 1 του Π.Δ.28/2015
(Α΄34), εφόσον προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο Υπεύθυνη δήλωση της παρ.
4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), περί μη δημοσιοποίησης του
περιεχομένου αυτών.
Άρθρο 29ο
Λοιπές Διατάξεις
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από εισήγηση της
αρμόδιας Επιτροπής, ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και
επανάληψης με τροποποίηση των όρων, η/και ματαίωσης των διαδικασιών της εν’
λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας, πριν την έκδοση σχετικής εκτελεστής διοικητικής
πράξης (απόφασης) της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία ανακηρύσσεται ο
προσωρινός Ανάδοχος, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν το δικαίωμα
αποζημίωσης από την Υπηρεσία.
2.
Παρέχεται στην Υπηρεσία η δυνατότητα αυξομείωσης των υπό
προμήθεια ειδών κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 105 του Ν.4412/16.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι υφίσταται η δυνατότητα αυξομείωσης της υπό
προμήθεια ποσότητας, εντός του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, πλέον
ΦΠΑ.
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3.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, η σύμβαση μπορεί να
τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της
Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16.
4.
Η Μονάδα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται,
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης του
προϊόντος.
5.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα για λύση της
σύμβασης που υπογραφεί με τον Τελικό Ανάδοχο (Προμηθευτή), σε οποιοδήποτε
χρόνο, με την σύναψη εκτελεστικής σύμβασης, βάσει της «Συμφωνίας Πλαίσιο»
του ιδίου αντικειμένου, που θα συναφθεί από Προϊστάμενο Κλιμάκιο της 111 Π.Μ
και θα δικαιούται να προχωρήσει σε άμεσο τερματισμό της ισχύος της, χωρίς να
υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
6.
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από την Σύμβαση, λαμβάνονται
υπ’ οψιν ο Ν.4235/14, ιδίως οι διατάξεις του Ν.4412/16, παρούσα διακήρυξη, η
κατακύρωση, η σύμβαση, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων
διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
7.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.
Επγός(Ο) Ιωάννης Κεχρινιώτης
ΕΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Συμβάσεων
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της
Φ.831/ΑΔ.3842/Σ.690/19-02-21

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
άρθρο 8 Ν.1599/1986)

-

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ως…………………………….. της εταιρείας «……………………….» που συμμετέχει στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ 02/21 για την Προμήθεια διαφόρων Γαλακτοκομικών Προϊόντων, δηλώνω ότι και
μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:
(α) Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδική καταδικαστική απόφαση για ένα
από τους ακόλουθους λόγους:
1/
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300
της 11.11.2008 σ.42).
2/
Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195Της 25.6.1997, σ.1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L της 31.7.2003, σ.54). καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
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3/
Απάτη, κατά την έννοιά του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄
48).
4/
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
5/
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
ης
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166).
6/
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5 ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ Λ 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
(β) Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα
χρησιμοποιήσω ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους , μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των
Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.
(γ) Βεβαιώνω ότι δεν έχω αποκλειστεί ως επιχείρηση καθώς και η συνεργαζόμενη επιχείρηση με προσωρινή ή
τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων Υπουργείων Κεντρικής Κυβέρνησης από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα
με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16.
(δ) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον
ζητηθούν αρμοδίως, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
(στ) Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι το σύνολο των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και ότι
έλαβα γνώση των διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς..
Ημερομηνία:……./……/…….

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.

Σγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
Προϊστ/νός Γρ. Συμβάσεων

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Συμβάσεων
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της
Φ.831/ΑΔ.3842/Σ.690/19-02-21

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυμία
Οικονομικού Φορέα
ΑΦΜ - ΔΟΥ
Τηλ. Επικοινωνίας

Α/Α

1

:
:
:

ΕΙΔΟΣ

Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό 1,5%
λιπαρά (Περιέκτης
500-600ml)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΚΤΙΜ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεμά
χιο

100

τεμά
χιο

300

τεμά
χιο

100

Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
Προσφερόμενη
Συσκευασία:……….ml

2

Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό 1,5%
λιπαρά.(Περιέκτης 1
Λίτρου)
Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………

3

Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό 3,5% 3,9% λιπαρα.
(Περιέκτης 500600ml).
Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
Προσφερόμενη
Συσκευασία:……….ml
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(Αριθμητικώς)

(Ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(Αριθμητικώς)
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4

Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό 3,5% 3,9% λιπαρά
(Περιέκτης 1 Λίτρου)

τεμά
χιο

300

τεμά
χιο

50

Γάλα Φρέσκο
τεμά
Κατσικίσιο Βιολογικό
χιο
(Περιέκτης 500-600ml)

100

Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………

5

Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό Βιολογικό
3,5% - 3,9% λιπαρά
(Περιέκτης 1 Λίτρου)
Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………

6

Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
Προσφερόμενη
Συσκευασία:……….ml

7

Γάλα Φρέσκο
Κατσικίσιο 3,5%
λιπαρά (Περιέκτης 1
Λίτρου)

τεμά
χιο

50

τεμά
χιο

50

τεμά
χιο

50

τεμά
χιο

50

Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………

8

Γάλα Υψηλής
Παστερίωσης
Αγελαδινό 1,5%
λιπαρά (Περιέκτης 1
Λίτρου)
Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………

9

Γάλα Υψηλής
Παστερίωσης
Αγελαδινό 1,5%
λιπαρά (Περιέκτης 1,5
Λίτρου)
Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………

Γάλα Υψηλής
10 Παστερίωσης
Αγελαδινό 3,5%
λιπαρά (Περιέκτης 1
Λίτρου).
Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
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Γάλα Υψηλής
11 Παστερίωσης
Αγελαδινό 3,5%
λιπαρά (Περιέκτης 1,5
Λίτρου).

τεμά
χιο

50

τεμά
χιο

50

Γάλα Σοκολατούχο
τεμά
13 (Περιέκτης 200-250ml) χιο

300

Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………

Γάλα Υψηλής
12 Παστερίωσης
Κατσικίσιο 3,5%
λιπαρά (Περιέκτης 1
Λίτρου).
Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………

Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
Προσφερόμενη
Συσκευασία:……….ml

Γάλα Σοκολατούχο
τεμά
14 (Περιέκτης 380-500ml) χιο

300

Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
Προσφερόμενη
Συσκευασία:……….ml

Γιαούρτι στραγγιστό
15 Αγελαδινό πλήρες
(Περιέκτης 200 250γρ)

τεμά
χιο

6500

τεμά
χιο

200

Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
Προσφερόμενη
Συσκευασία:……….ml

Γιαούρτι στραγγιστό
16 Αγελαδινό ελαφρύ
(Περιέκτης 200 250γρ).
Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
Προσφερόμενη
Συσκευασία:……….ml
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Γιαούρτι στραγγιστό
17 Αγελαδινό πλήρες
(Περιέκτης 1000γρ)

τεμά
χιο

20

Επιδόρπιο Γιαουρτιού τεμά
χιο
18 με διάφορα φρούτα
(Περιέκτης 150-200γρ)

100

Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
Προσφερόμενη
Συσκευασία:……….ml

Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
Προσφερόμενη
Συσκευασία:……….ml

Επιδόρπιο Γιαουρτιού
19 Παιδικό με διάφορα
φρούτα (Περιέκτης
150-200γρ).

τεμά
χιο

50

τεμά
χιο

50

Ρυζόγαλο
τεμά
χιο
21 Παραδοσιακό
(Περιέκτης 150-250γρ)

50

Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
Προσφερόμενη
Συσκευασία:……….ml

Επιδόρπιο Κρέμα
20 Βανίλια (Περιέκτης
150-250γρ).
Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
Προσφερόμενη
Συσκευασία:……….ml

Εμπορική Επωνυμία
προσφερόμενου
προϊόντος:………………
Προσφερόμενη
Συσκευασία:……….ml

ΣΥΝΟΛΟ (ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):
1.
Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4%,
ποσό το οποίο θα παρακρατείτε κατά την εξόφληση εκάστοτε τιμολογίου και οι κρατήσεις υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ και
ου
ΑΕΠΠ 0,13468% (επί της συμβατικής αξίας) το οποίο θα παρακρατηθούν εφάπαξ κατά την εξόφληση 1
τιμολογίου.
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2.
Ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών και ενός
χημικού – εργαστηριακού ελέγχου .
3.

Ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται η προμήθεια……%

4.

Η ισχύ της προσφοράς είναι ………….. (….) ημέρες.

Ημερομηνία:…………………….20….
Σφραγίδα με τα στοιχεία της Επιχείρησης

υπογραφή(-ές): Νόμιμου Εκπροσώπου
Οικονομικού Φορέα (Επιχείρησης)

Σγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
Προϊστ/νός Γρ.Συμβάσεων

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Συμβάσεων
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Γ¨ ΣΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕ Φ.831/ΑΔ.3842/Σ.690/19-02-21

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./21
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ………………….
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο: Γενικοί Όροι
Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο: Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
Άρθρο 3ο: Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Άρθρο 4ο: Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου - Κυρώσεις- Ποινικές Ρήτρες Διοικητικές Προσφυγές
Άρθρο 5ο: Εξαίρεση Υποβολής Κυρώσεων
Άρθρο 6ο: Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Άρθρο 7ο: Εγγυήσεις-Αριθμός ΕΜΠΑ
Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 8ο: Τεχνικές Προδιαγραφές – Συσκευασία Ειδών Σύμβασης
Δ. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 9ο: Συμβατική Προθεσμία Παράδοσης Προϊόντων - Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης
Άρθρο 10ο: Παρακολούθηση και Παραλαβή Αντικείμενου Σύμβασης
Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 11o:
Άρθρο 12o:
Άρθρο 13o:
Άρθρο 14o:

Διάρκεια Σύμβασης
Τροποποίηση Όρων – Λύση – Καταγγελία Σύμβασης
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ολοκλήρωση Σύμβασης
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΗΛ. : 24280 45737
EMAIL. : oik.111cw@haf.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./..…
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:……(ονομαστικό ποσό, με το ΦΠΑ)……… €
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Στην … (τόπος υπογραφής σύμβασης) ... σήμερα, … (ημερομηνία υπογραφής)…
οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, …………………………………. Διοικητής της ………….,
ως εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Φ.831/ΑΔ………/Σ………../………… 111ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ, τα …………..……… υπό
στοιχεία ΑΔΑΜ καταχώρησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και ……………… ΑΔΑ ανάρτησης
στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της υπ’
αριθμ. ……………….. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια
διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων, με την λήψη ενσφράγιστων προσφορών
και ο ………………………………………… με Α.Δ.Τ …………………………, ως
νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα υπό την επωνυμία
«……………………………» με διακριτικό τίτλο «……………………..», ΑΦΜ:
……………… διεύθυνση: ……………………(Οδός, Αριθμός, Πόλη) .………, Τηλ., ………………,
fax.……………,email…………………………….), , σύμφωνα με το
……………………. αποδεικτικό εκπροσώπησης συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του
την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής «ανάδοχο», του συμβατικού
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο 2
αυτής.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1.
Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποίηθηκε και ισχύει.
2.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ, που λαμβάνονται από
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί
της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών/υπηρεσιών.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
1.
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην προμήθεια
διάφορων γαλακτοκομικών προϊόντων για κάλυψη αναγκών του Σμήνους
Τροφοδοσίας και Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών («Μίνι Μάρκετ») 111ΠΜ, ως
εξής:
CPV

M.M

A/A

ΕΙΔΗ -ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΚΤΙΜ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ
ΤΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)
15511000-3 Τεμάχιο
100
1,20

1

Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό 1,5%
λιπαρά (Περιέκτης
500-600ml)
Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό 1,5%
λιπαρά .(Περιέκτης 1
Λίτρου)

15511000-3 Τεμάχιο

300

1,50

450,00

2

15511000-3 Τεμάχιο

100

1,20

120,00

3

Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό 3,5% - 3,9%
λιπαρά.(Περιέκτης
500-600ml)
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15511000-3 Τεμάχιο

300

2,00

600,00

4

Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό 3,5% - 3,9%
λιπαρά.(Περιέκτης 1
Λίτρου)
Γάλα Φρέσκο
Αγελαδινό Βιολογικό
3,5% - 3,9% λιπαρά.
(Περιέκτης 1 Λίτρου)

15511000-3 Τεμάχιο

50

2,50

125,00

5

Γάλα Φρέσκο
Κατσικίσιο Βιολογικό
(Περιέκτης 500-600ml)
Γάλα Φρέσκο
Κατσικίσιο 3,5% λιπαρά
(Περιέκτης 1 Λίτρου)
Γάλα Υψηλής
Παστερίωσης
Αγελαδινό 1,5% λιπαρά
(Περιέκτης 1 Λίτρου)
Γάλα Υψηλής
Παστερίωσης
Αγελαδινό 1,5% λιπαρά
(Περιέκτης 1,5 Λίτρου)
Γάλα Υψηλής
Παστερίωσης
Αγελαδινό 3,5% λιπαρά
(Περιέκτης 1 Λίτρου)
Γάλα Υψηλής
Παστερίωσης
Αγελαδινό 3,5% λιπαρά
(Περιέκτης 1,5 Λίτρου)
Γάλα Υψηλής
Παστερίωσης
Κατσικίσιο 3,5% λιπαρά
(Περιέκτης 1 Λίτρου)
Γάλα Σοκολατούχο
(Περιέκτης 200-250ml)
Γάλα Σοκολατούχο
(Περιέκτης 380-500ml)
Γιαούρτι στραγγιστό
Αγελαδινό πλήρες
(Περιέκτης 200 - 250γρ)
Γιαούρτι στραγγιστό
Αγελαδινό ελαφρύ
(Περιέκτης 200 - 250γρ)
Γιαούρτι στραγγιστό
Αγελαδινό πλήρες
(Περιέκτης 1000γρ)

15511000-3 Τεμάχιο

100

2,00

200,00

15511000-3 Τεμάχιο

50

2,80

140,00

15511000-3 Τεμάχιο

50

1,60

80,00

15511000-3 Τεμάχιο

50

2,20

110,00

15511000-3 Τεμάχιο

50

1,60

80,00

15511000-3

Τεμάχιο

50

2,20

110,00

15511000-3

Τεμάχιο

50

2,50

125,00

15511000-3

Τεμάχιο

300

0,80

240,00

15511000-3

Τεμάχιο

300

1,50

450,00

15551000-5

Τεμάχιο

6500

1,00

6500,00

15551000-5

Τεμάχιο

200

1,00

200,00

15551000-5

Τεμάχιο

20

4,00

80,00

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

17
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18

19

20

21

Επιδόρπιο Γιαουρτιού
με διάφορα φρούτα
(Περιέκτης 150-200γρ)
Επιδόρπιο Γιαουρτιού
Παιδικό με διάφορα
φρούτα (Περιέκτης 150200γρ)
Επιδόρπιο Κρέμα
Βανίλια (Περιέκτης 150250γρ)
Ρυζόγαλο Παραδοσιακό
(Περιέκτης 150-250γρ)

15551000-5

Τεμάχιο

100

1,20

120,00

15551000-5

Τεμάχιο

50

1,00

50,00

15551000-5

Τεμάχιο

50

1,00

50,00

15551000-5

Τεμάχιο

50

1,00

50,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

10.000,00

2.
Στην τιμή περιλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος ποσοστού 4%
(Ν.4172/13) και οι εφάπαξ κρατήσεις υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ 0,13468 % (επί
της συμβατικής αξίας της συμβάσεως), ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται ο
προβλεπόμενος Φ.Π.Α, που επιβαρύνει την Υπηρεσία.
3.

Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με:

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι
οριστικής ποιοτικής παραλαβής των ειδών από την Υπηρεσία.
β.
Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου ενός (1) απαιτούμενου χημικού
ελέγχου/αναλύσεων. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους, το κόστος θα βαρύνει την
Υπηρεσία.
4.
Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα για την κατά κρίση της τοποθέτηση
παραγγελιών επί των ανωτέρω συμβατικών ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της, το
μηνιαίο πρόγραμμα συσσιτίου και τις προτιμήσεις του προσωπικού της.
Άρθρο 3ο
Χρηματοδότηση της Σύμβασης, Φόροι-Κρατήσεις, Πληρωμή Αναδόχου

1.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π/Υ ΓΕΑ (ΑΛΕ:
2410901001/ΕΦ:101120401 και εσωτερικούς πόρους της Αναθέτουσας Αρχής.
2.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται αυθημερόν, μόνο από τον
εκάστοτε διαχειριστή Τροφοδοσίας/Πρατηρίου της Μονάδας, είτε με απευθείας (με
μετρητά) για τιμολόγια (της ίδιας ημερομηνίας έκδοσης) καθαρής αξίας έως
πεντακοσίων (500,00) ευρώ, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του
προμηθευτή, εντός 30 ημερών, ως εξής:
Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση, θα παραδίδει στους ανωτέρω διαχειριστές
της Μονάδας, το προς εξόφληση Τιμολόγιο (Πώλησης), υποχρεωτικά τις
παρακάτω
«επωνυμίες
πελάτη»:
«111ΠΜ/ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ»
είτε
«111ΠΜ/ΠΡΑΤΗΡΙΟ (Μίνι Μάρκετ)».
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Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει και έπειτα να
βρίσκεται εν’ ισχύ :
α.
Φορολογική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (αρμόδια Δ.Ο.Υ.), με την ένδειξη «για είσπραξη
χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης» και
β.
Ασφαλιστική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (Ε.Φ.Κ.Α), με την ένδειξη «για είσπραξη
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο» σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν.4611/19.
γ.

Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού ΙΒΑΝ (της επιχείρησης).

δ.
Κατάσταση τελευταίου τριμήνου μόνο με τα ανεξόφλητα τιμολόγια
(της επιχείρησης).
3.
Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως
της σύμβασης.
4.
Η εξόφληση του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον
πιστοποιείται η καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών
με ενσφράγιστη βεβαίωση που θα τοποθετείται όπισθεν των τιμολογίων και θα
υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας στα οποία θα συμμετέχουν
υποχρεωτικώς ό Ιατρός της και ο αρμόδιος διαχειριστής.
5.
Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατείται Φόρος
Εισοδήματος ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας
των αγαθών, κάθε τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του
Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014, για τον οποίο η Υπηρεσία
χορηγεί Βεβαίωση για φορολογική χρήση.
6.
Κατά την εξόφληση του 1ου Τιμολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ
Κράτηση, για το σύνολο του συμβατικού ποσού, ποσοστού 0,13468%, για την
οποίο η Υπηρεσία δύναται να χορηγήσει Βεβαίωση (λογιστικής τακτοποίησης), η
οποία αναλύεται ως ακολούθως:
α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρθρου 375
του Ν.4412/16 καθώς με τό άρθρο 44 του Ν.4605/19.
β. Υπέρ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου 0,00042% (0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της
υπ.αριθμ. 5143/11-12-14 (ΦΕΚ Β’ 33350) Υ.Α.
γ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06%,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ.αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ
Β’ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
δ. Υπέρ Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου
0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ.αριθμ.
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1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β’ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
7.

Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με:

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι
οριστικής ποιοτικής παραλαβής του συμβατικού είδους από την Υπηρεσία.
β.
Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου τυχόν απαιτούμενων χημικών
ελέγχων/αναλύσεων.
8.
Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των εξήντα (60) ημερών, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα,
χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του
σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για
το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του
εν λόγω έτους.
9.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α.

Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

β.
Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των προϊόντων με έκπτωση λόγω
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
10. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Μονάδα.
11. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρμόδιων
οργάνων της Μονάδας, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η
σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα
θέματα κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/16.
12. Σε, κάθε περίπτωση, η εξόφληση του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί
εφόσον προσκομισθούν τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά ή/και
άλλα δικαιολογητικά που τυχόν ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής είτε από τις Υπηρεσίες Ελέγχου.
Άρθρο 4ο
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου - Κυρώσεις- Ποινικές Ρήτρες - Διοικητικές
Προσφυγές
1.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του έχοντα την
οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιου οργάνου, σε
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του ή μη συμμόρφωσης με τις γραπτές
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εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις.
2.
Στην ανωτέρω περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή του κοινοποιείται ειδική
όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που
τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο
της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
3.
Επίσης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας
του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, ή έχει εκδοθεί
τελεσίδικη απόφαση κατά του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
4.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση,
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16.
5.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος
του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
6.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από
τη σύμβαση επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο.
7.
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος που
επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά τα περιστατικά και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στην
Υπηρεσία. Σε αντίθεση περίπτωση στερείται του δικαιώματος αυτού.
8.
Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής
παραβεί τους όρους της σύμβασης, επιβάλλονται στον Ανάδοχο (Προμηθευτή),
κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής (Μονάδα), αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Όσον
αφορά
τις
περιπτώσεις
αδυναμίας
υλοποίησης
παραγγελιών, ελλείψεις προϊόντων, χρονικής καθυστέρησης παράδοσης
συμβατικών προϊόντων άνω των 24 ωρών, πώλησης σε αυθαίρετες τιμές, άρνησης
αντικατάστασης ειδών αυθημερόν, επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας
για αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας που καταδεικνύει μη
συμμόρφωση του, ακατάλληλων συνθηκών καθαριότητας στην συσκευασία και
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μεταφορά τους και μη συμμόρφωσης του Προμηθευτή στις υποδείξεις της
Μονάδας:
(1)

Για την 1η παράβαση, Έγγραφη Σύσταση.

(2) Για την 2η παράβαση, εφάπαξ χρηματικό πρόστιμο ποσού:
πεντακοσίων (500,00) ευρώ.
(3) Για την 3η παράβαση, εφάπαξ χρηματικό πρόστιμο ποσού:
χιλίων (1.000,00) ευρώ.
(4) Για την 4η παράβαση, εφάπαξ χρηματικό πρόστιμο ποσού:
δυο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.
(5)

Για την 5η παράβαση, Έκπτωση.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση –
παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή
του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
β.
Επίσης, όσον αφορά περιπτώσεις που ο Ανάδοχος κατά την
εκτέλεση παραγγελίας, παραλείψει να παραδώσει κάποια από τα προϊόντα ή
μέρος αυτών ή δεν τα παραδώσει καθόλου (χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας), τότε η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να προμηθευτεί τα αντίστοιχα προϊόντα
από το ελεύθερο εμπόριο. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό κόστος αγοράς από
το ελεύθερο εμπόριο και οποιαδήποτε (πρόσθετη) δαπάνη που θα προκύψει από
αυτή την αιτία, βαρύνουν τον Ανάδοχο και καταλογίζονται σε βάρος του, μετά από
έκδοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα ισχύοντα.
γ.
Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους
ελέγχους κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης (στην διαδικασία
παραλαβής) και δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των παραγόμενων
προϊόντων και υποδηλώνουν μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της
ισχύουσας νομοθεσίας, την ελλιπή τεκμηρίωση διαδικασιών σχετικά με τις ορθές
παρασκευαστικές πρακτικές, τις ορθές πρακτικές υγιεινής και τις αρχές του
HACCP:
(1)

Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 1.000 €.

(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 3.000 €.

(3)

Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο

(4)

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

5.000 €.

δ.
Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους
ελέγχους των αρμόδιων οργάνων Μονάδος (στην διαδικασία παραλαβής) και
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
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(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 € είτε
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής (καλής εκτέλεσης) και έγγραφη ενημέρωση
και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρμόδια Περιφέρεια και στο ΓΕΣΓΕΝ-ΓΕΑ/ΔΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προμήθειες των εν λόγω ειδών θα διακοπούν
μέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ ή άλλο αρμόδιο
φορέα, για την αποκατάσταση των ποιοτικών παραβάσεων. Στο διάστημα αυτό, η
Υπηρεσία μπορεί προσωρινά να προβεί σε ενέργειες εφοδιασμού από τον
επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στην παρούσα Διακήρυξη, είτε με απευθείας
ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας,
καταλογίζοντας σε κάθε περίπτωση, τις τυχόν μεγαλύτερες διαφορές τιμών
προμήθειας, σε βάρος του προμηθευτή.
(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση.

Επίσης, η Υπηρεσία πλέον των ανωτέρω προστίμων, δύναται να
παραπέμψει τον προμηθευτή στα διοικητικά δικαστήρια για ποινικές και αστικές
ευθύνες.
9.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, χρηματικά πρόστιμα υπολογίζονται επί
της συμβατικής αξίας των τιμολογίων πώλησης (παραδοθέντων προϊόντων), χωρίς
τον Φ.Π.Α και είτε συμψηφίζονται από την επόμενη πληρωμή τιμολογίου πώλησης
είτε καταβάλλονται εφάπαξ από τον Προμηθευτή, διαφορετικά εφαρμόζονται τα
διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 27 της παρούσας.
10. Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες
(τοξικές ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους
του. Προϊόντα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν
μόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή
αποσύνθεση.
11. Η Αναθέτουσα Αρχή (111 ΠΜ) κηρύττει απευθείας έκπτωτο τον
Προμηθευτή σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του κατά την διενέργεια
υγειονομικού ελέγχου από τα αρμόδια της Μονάδας κριθούν μη αποδεκτές.
12. Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των
προβληματικών ειδών.
13. Οι παραβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός του
χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε προμηθευτή.
14. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
15. Μετά την κήρυξη του τελικού αναδόχου (προμηθευτή) ως έκπτωτου η
Μονάδα, ως Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια
των Συμβατικών Ειδών, στον επόμενο Μειοδότη (Προμηθευτή) του Διαγωνισμού,
που θα τηρεί τους όρους της νέας Σύμβασης.
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Άρθρο 5ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.
Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
(Μονάδος) και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών,
μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η
απόδειξή της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία, μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών
σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/16.
2.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν
συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.
3.
Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν γίνεται αποδεκτός εφόσον ο
προμηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλον καταναλωτή κατά τις ημερομηνίες
που επικαλέστηκε αδυναμία παράδοσης στη Μονάδα.
4.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.
β.
προμηθευτή.

Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του

γ.

Πλημμύρα.

δ.

Σεισμός.

ε.

Πόλεμος

στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των
μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο
όργανο και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο ή τον
κατασκευαστή – προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.
ζ.

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

η.

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
Άρθρο 6ο
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου

Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση
κάποιου όρου της σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο
προμηθευτής έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε
περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Με τον ίδιο
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τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα δικαιώματα του ΜΤΑ που προέρχονται
από ποινικές ρήτρες.
Άρθρο 7ο
Εγγυήσεις – Αριθμός ΕΜΠΑ
(ΕΜΠΑ: μόνο για προμήθειες υλικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/01)

1.
Ο προμηθευτής δεν κατέθεσε επιστολή ως εγγύηση, για την καλή
εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72, του
Ν.4412/16.
2.
Ο αριθμός στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του υπόχρεου
παραγωγού είναι …………………., όπως προκύπτει από το αρχείο
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο ΕΜΠΑ, που τηρείται στην
ηλεκτρονική σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).
MΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 8ο
Τεχνικές προδιαγραφές – Συσκευασία Ειδών Σύμβασης
1.
Τα Συμβατικά προϊόντα πρέπει να είναι «Α» Ποιότητας και καλύπτουν
όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, την Ελληνική Νομοθεσία, τις γενικές
προδιαγραφές εμπορίας, τον Κώδικά Τροφίμων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες
αγορανομικές διατάξεις, κανόνες υγιεινής, μεταφοράς τροφίμων, προέρχονται από
νομίμως λειτουργούντες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη Χώρα θα πρέπει να προέρχονται από
εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων
από Τρίτες Χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην
Ε.Ε.
2.
Όλες οι διαδικασίες και όλα τα στάδια από την αρχή της αλυσίδας
(παραγωγή, παρασκευή, επεξεργασία, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση) έως
την παράδοση των ειδών, θα υπόκεινται πλήρως στις διατάξεις της Εθνικής και
Κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και τον Κώδικά Τροφίμων και Ποτών.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Άρθρο 9ο
Συμβατική Προθεσμία Παράδοσης Προϊόντων - Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης
Η παράδοση των συμβατικών προϊόντων θα γίνεται περιοδικά σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των Διαχειρίσεων Τροφοδοσίας και Εστιατορίου Λέσχης Αξκων της
Αναθέτουσας Αρχής, την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία σύναψης της
σύμβασης..
Άρθρο 10ο
Παρακολούθηση και Παραλαβή Αντικειμένου Σύμβασης
1.
Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών
διενεργείται από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται από τη σύμβαση και τις διατάξεις του άρθρου 208 (για προμήθειες)
του Ν.4412/16.
2.
Τα προϊόντα της Σύμβασης συγκεκριμένα, θα παραδίδονται στις
διαχειρίσεις Τροφοδοσίας και Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Μερικά
Κυλικεία-Μίνι Μάρκετ), εντός 24 ωρών (συμβατικός χρόνος παράδοσης), σε
εργάσιμες ημέρες και ώρες (έως τις 08:00 π.μ.) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις
Κυριακές ή Αργίες (κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης) από την τοποθέτηση
παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) των αρμοδίων οργάνων της Μονάδος, της
οποίας το (συνολικό) μέγεθος θα είναι ποσού, τουλάχιστον, άνω των πενήντα
(50,00) ευρώ και σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η αρμόδια επιτροπή για την
παρακολούθηση της και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων (που
θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, με συμμετοχή υποχρεωτικά, Αξκού Ειδικότητας
Υγειονομικού, δύναται να προβαίνει στους προβλεπόμενους ελέγχους,
προκειμένου να διαπιστώνεται εάν ο προμηθευτής πληροί όλες τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής παρουσιάζει αποκλίσεις, η
Μονάδα, εκτός από την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, δύναται να τον
κηρύξει έκπτωτο.
4. Επίσης, η ανωτέρω επιτροπή κατά την κρίση της και παρουσία
προσωπικού, του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει,
μόνο κατά την παραλαβή, δείγματα των προς κατανάλωση ειδών, τα οποία θα
προσκομίζονται μόνο με τα κατάλληλα μέσα στα κατά τόπους Στρατιωτικά
Κτηνιατρικά Εργαστήρια (ΚΒΙΕΣ, Γ KNO, KENOK, AKY) ή σε αντίστοιχο Κρατικό
Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο Στρατιωτικό ή
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Κρατικό), πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), προς
υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:
α.

Μικροβιολογικό

β.

Χημική Ανάλυση.

γ.

Ιστολογική Εξέταση.

5. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι δυο (2), ανά κατηγορία του
«συμβατικού» Είδους, από την συγκεκριμένη ποσότητα παραλαβής και το κόστος
τους θα βαρύνει τον προμηθευτή με την προκαταβολική εξόφληση του παραπάνω
Χημείου και με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου (ποσότητες δειγμάτων). Επίσης,
τον προμηθευτή θα βαρύνει και το κόστος των χημικών αναλύσεων. Ο εν’ λόγω
έλεγχος θα πραγματοποιηθεί μια φορά κατά την διάρκεια της Σύμβασης. Για τυχόν
επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία.
6. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των συγκεκριμένων
προϊόντων.
7. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εισηγείται την μη παραλαβή ή την
απόρριψή του εκάστοτε είδους, εφόσον διαπιστώσει κατά την διάρκεια
μακροσκοπικού ελέγχου, οποιαδήποτε εκτροπή (πχ. μη φυσιολογική οσμή), χωρίς
να απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, αναφέροντας υποχρεωτικά,
εγγράφως, τους λόγους απόρριψης και τις αποκλίσεις του απορριπτόμενου είδους.
8.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε
γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου (πχ μετάθεση χρόνου παράδοσης, επιβολή ή
απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου κλπ). Σε
όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αρμόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση της
απαιτούμενης γνωμοδότησης είναι η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού. Εάν κάποιο από τα μέλη της επιτροπής, στο διάστημα που
μεσολαβεί από τη διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι την εκδήλωση της απαίτησης
για γνωμοδότηση, δεν υπηρετεί πλέον στη Μονάδα (έχει μετατεθεί, αποστρατευθεί
κλπ), τότε αντικαθίσταται από άλλον, με απόφαση του Διοικητή. Ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί κατά μέγιστο χρονικό διάστημα ίσο
με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
206, παρ. 2 του Ν. 4412/16. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του
συμβαλλόμενου.
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MΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ά ρ θ ρ ο 11ο
Διάρκεια Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ισχύος δώδεκα (12) μήνες από ……….
έως …………, με δυνατότητα ανανέωσής της έως έξι (6) μηνών από ………. έως
…………,, εντός του συμβατικού τιμήματος των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00)
πλέον ΦΠΑ.

Άρθρο 12ο
Τροποποίηση Όρων - Λύση - Καταγγελία Σύμβασης
1.
Τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, επιτρέπεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Η τροποποίηση της
σύμβασης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
της αναθέτουσας αρχής.
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα, για λύση
της σύμβασης που υπογραφεί με τον Τελικό Ανάδοχο (Προμηθευτή), σε
οποιοδήποτε χρόνο, με την σύναψη εκτελεστικής σύμβασης, βάσει της
«Συμφωνίας Πλαίσιο» του ιδίου αντικειμένου, που θα συναφθεί από
Προϊστάμενο Κλιμάκιο της 111 Π.Μ και θα δικαιούται να προχωρήσει σε
άμεσο τερματισμό της ισχύος της, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει
οποιαδήποτε αποζημίωση.
3.
Επίσης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της
σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 133
του Ν.4412/16.

Άρθρο 13ο
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος
Α΄ του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
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δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
2.
Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την
εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας
με την αναθέτουσα αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε
άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος
υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση
καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.
3.
Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα
χρησιμοποιεί ο προμηθευτής θα πρέπει:
α.
Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας της Μονάδας,
προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά τουλάχιστον εντός χρονικού
διαστήματος πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης.
β.
Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη
συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόμους και
τον κανονισμό λειτουργίας της.
4.
Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος (ποινικά
και αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως
ότι:
α.
Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ.
εξάρτηση από την ΠΑ.
β.
Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων.
5.
Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του
προσωπικού του προμηθευτή προς οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται
απεριόριστα.
6.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ της Μονάδος και του
προμηθευτή, αρμόδια ορίζονται τα διοικητικά δικαστήρια της περιοχής, εφόσον από
την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή.
7.
Ο Προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από καμία υποχρέωση του στην
τήρηση των όρων της παρούσας και ιδιαίτερα για τους τρόπους και τις διαδικασίες
φορτοεκφόρτωσης των συμβατικών προϊόντων, ακόμη και όταν χρησιμοποιήσει
οποιαδήποτε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση.
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Άρθρο 14ο
Ολοκλήρωση Σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α.
Εκπνεύσει ο συμβατικός χρόνος, μαζί με τις τυχόν παρατάσεις που
εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία.
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

τιμήματος,

αφού

γ.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση, του
άρθρου 4 της παρούσας, εφόσον αυτή υφίσταται.

ΓΕΝΙΚΑ
1.
Επιπλέον, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την ΠΑ και εν
γένει από το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν
απαιτηθεί η προμήθεια ενός η περισσοτέρων Ειδών είτε του συνόλου είτε μέρους
της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας ποσότητας.
2.
Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Για θέματα που
δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι –
αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ΄ όψιν κατά σειρά, η παρούσα, ο Ν.4412/2016,
η κατακύρωση και η πρόσκληση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας,
εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
3.
Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
4.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση
σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών της ΠΑ λύεται, εφόσον από την
κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής
διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.
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5.
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν (2) και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο

Ο/Η

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

(Υπογραφή – Σφραγίδα κ. Διοικητού & Σφραγίδα Υπηρεσίας)

(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο – ΑΔΤ Νόμιμου
Εκπροσώπου & Σφραγίδα με ΑΦΜ Επιχείρησης)

Επγός(Ο) Ιωάννης Κεχρινιώτης
ΕΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Προσφορά Προμηθευτή
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