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ΘΔΜΑ : Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ Πξνκήζεηα Δηδψλ
νχπεξ Μάξθεη.
ΥΔΣ :
1.

ΔΠΑ Γ-15/ΝΟΔ „84.
Έρνληαο ππφςε:
α.

Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ απφ:

(1)
Σν Ν.Γ. 721/70 (ΦΔΚ Α‟ 251/1970) «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ.».
Σν Ν.4172/13 (ΦΔΚ Α 167/23-7-2013). (ΦΔΚ Α‟
167/23-7-2013) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ
λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο».
(2)

(3)
Σν Ν.2286/95 (ΦΔΚ Α‟ 19/1-2-1995) «Πξνκήζεηεο
ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ».
(4)
Σν Ν. 4270/2014: «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο- Γεκφζην ινγηζηηθφ».
(5)
Σν Π.Γ. 166/03 (ΦΔΚ Α‟ 138/5-6-2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35/29-06-2000 γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
(6)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/0808-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
(7)
Σν Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α‟ 112/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
”Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαζψο θαη ηηο εθδνζείζεο επ‟ απηνχ θαλνληζηηθέο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ.
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(8)
Σε Φ.800/133/134893/19-11-07Απφθαζε ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ Β‟ 2300/3-12-2007) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο
θιπ».
(9)
Σν ζρεηηθφ Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηεο Γηαρείξηζεο Δζηηαηνξίνπ γηα ηηο αλάγθεο πξνκήζεηαο ζέκαηνο (Δγθεθξηκέλν Αίηεκα
18REQ002779403).
β.
Σελ αλαγθαηφηεηα-ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο ππφςε
πξνκήζεηαο, ελφςεη ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο 2018 ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο.
γ.
Σε κεξίδα Δζσηεξηθψλ Πφξσλ ηεο Μνλάδαο «Κέξδε ζε
Βάξνο Δζηηαηνξίνπ», ε νπνία εκθαλίδεη ηθαλφ ππφινηπν.
2.

Καινχκε

Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, ηνπο
ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ, λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα πξνκήζεηα εηδψλ ζνχπεξ κάξθεη, σο ην Παξάξηεκα «Α»
θαη πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ δέθα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ζαξάληα
έμη επξψ θαη είθνζη ιεπηψλ (19.946,20€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 29η Μαπηίος 2018, ημέπα Πέμπηη και ώπα 11:00π.μ.
3.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ην θάθειν ηεο
πξνζθνξάο ηνπο θαηαζέηνληάο ηνλ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο ζηε Κεληξηθή Γξακκαηεία ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο (Παξαιία θνηίλαο ΣΚ 600 63) ή απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά, κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courrier, ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. Τπφδεηγκα πξνζθνξάο θαίλεηαη ζην παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν
θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη
4.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο, πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη, επι ποινή αποκλειζμού, ππεχζπλε δήισζε
απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, θ/α άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ππεχζπλε δήισζε γηα ην φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε.
5.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα ηελ
29η Μαπηίος 2018, ημέπα Πέμπηη και ώπα 11:00π.μ., ζα γίλεη δεκφζηα,
απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ νξηζζείζα Δπηηξνπή Αγνξψλ κελφο Μαξηίνπ ηεο Μνλάδαο θαη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη
νη πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
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6.
Οη ηηκέο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ είλαη
δεζκεπηηθέο γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδφηε, ελψ ζε απηέο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζρφιηα, νχηε απηέο λα ηεινχλ ππφ πξνυπνζέζεηο, αηξέζεηο
ή πεξηνξηζκνχο. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη, νη ζπκβεβιεκέλνη κε ην ΔΠΑ
πξνκεζεπηέο, πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επηπιένλ Τπεχζπλε δήισζε φηη ε πξνζθνξά ηνπο δελ ππνβάιιεηαη
θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην ΔΠΑ.
7.
Ζ πνηφηεηα ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, πνπ ζα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, ζα πιεξνχλ ηηο αγνξαλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο ησλ θαλφλσλ πεξί
πγηεηλήο ησλ ηξνθίµσλ φπσο απηέο ηζρχνπλ ζην ειεχζεξν εκπφξην, φπσο
επίζεο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο απνηειεί ε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή (θηινχ ή
ιίηξνπ ή ηκρ) αλά είδνο ηνπ πίλαθα ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (παξάξηεκα «Α»)
,ηελ θαηαθχξσζε ζα αθνινπζήζεη ε ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο, σο ην
παξάξηεκα «Γ» ηεο παξνχζαο ελψ νη ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο, θαζψο δελ είλαη δπλαηφο ν εθ ησλ πξνηέξσλ
αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ εδεζκάησλ πνπ ζα παξαζθεπαζηνχλ .
8.
Ζ παξάδνζε, µε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά
αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, ζηηο απνζήθεο ηνπ Δζηηαηνξίνπ ηεο
Μνλάδνο, εληφο 48 σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο.
9.
Γηα θάζε παξαγγειία, ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή δειηίν
απνζηνιήο- ηηµνιφγην. Σα είδε αθνχ παξαιεθζνχλ θαιψο απφ ηελ Τπεξεζία, εληφο ην πνιχ δέθα πέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηελ δηαρείξηζε ηνπ Δζηηαηνξίνπ ε εμφθιεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηµνινγίνπ.
10.
Σξφπνο πιεξσκήο θαη Γηθαηνινγεηηθά : Σα είδε παξαδίδνληαη
πάληα ζπλνδεία Γειηίνπ Απνζηνιήο – Σηκνινγίνπ επί ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη επδηάθξηηα ην είδνο, ε ηηκή, ε πνζφηεηα θαη ην πιεξσηέν πνζφ
αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ . Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο
ή θαηάζεζε ζε ηξαπ. ινγ/ζκν, κε ηελ πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη κεηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή (καθξνζθνπηθή) παξαιαβή
ησλ εηδψλ απφ ην Κεληξηθφ θπιηθείν ή ηε Μεξηθή Γηαρείξηζε Δζηηαηνξίνπ θαη
ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδνο (Αμ/θν σλίσλ ή ππφινγν θαη Ηαηξφ ή εθηειψλ ρξέε απηνχ). Ζ δαπάλε ππφθεηηαη ζε πξνείζπξαμε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο
4%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/13. Με εμφθιεζε ηνπ ν πξνκεζεπηήο ή εθπξφζσπνο απηνχ αλαγξάθεη ηδηνρείξσο επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηελ
έλδεημε «ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ» θαη κνλνγξαθεί επ΄ απηήο ή εθδίδεη εμνθιεηηθή
απφδεημε ηεο επηρείξεζεο. Ζ πξνκήζεηα επίζεο βαξχλεηαη κε θξάηεζε πνζνζηνχ 0,12432% ππέξ ΔΑΑΓΖΤ θαη ΑΔΠΠ, επί ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο
(ρσξίο ΦΠΑ), θαη θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά θαηά ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ.
11. Ζ κε πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
απνηειεί ιφγσ ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ελψ ν πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε
κεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά, θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε
ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο.
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12.
ηα πξνζθεξφκελα είδε ηνπ παξαξηήκαηνο «Α» νη ηηµέο ζα
δνζνχλ αλά θηιφ ή ιίηξν ή ηεκάρην, (αλαγφκελεο ππ΄ επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο) ζηαζεξέο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο. Θα αλαγξάθεηαη οπωζδήποηε ε επσλπκία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαη φηη άιια ραξαθηεξηζηηθά είλαη απαξαίηεην [π.ρ.ην βάξνο ,ηα ηεµάρηα ή ε πνζφηεηα θάζε παθέηνπ θ.ι.π.]. ρεηηθά κε ηελ ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη γηα επθνιφηεξε εθηίκεζή νη ηηκέο ζα δνζνχλ κε αθξίβεηα κέρξη 2 δεθαδηθψλ ςεθίσλ, ζα ζπληαρζνχλ κε ηελ ηάμε θαη ηε ζεηξά ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα πξντφλησλ θαη ζα
δνζνχλ ζε απφιπηεο ηηκέο.
13.
ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ παξαιαβή εληνπηζζνχλ πξντφληα
θαηεζηξακκέλα, αιινησκέλα ή ιεγκέλα ή κε θαηεζηξακκέλε ή παξακνξθσκέλε ζπζθεπαζία ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο, απηά αληηθαζίζηαληαη
απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο πξντφληα πνπ πιεζηάδνπλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο θαη δελ έρνπλ αθφκα δηαηεζεί, ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη.
14.
Γηα πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη
ζην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδαο, ηειέθσλν 23520-90140, ελψ γηα δηεπθξηλίζεηο επί ζεκάησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ζηε Γηαρείξηζε Δζηηαηνξίνπ
ηεο Μνλάδνο, ηειέθσλν 23520-90184.
κρνο (Η) Γεψξγηνο Φηιηππίδεο
Γηνηθεηήο
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
«Α» : ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
«Β»: ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
«Γ» ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»
ζηε Φ.830/ ΑΓ.537/.113/15-3-18

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΚΕΤΑΙΑ

Π/Τ ΑΞΙΑ
(χωρίς ΦΠΑ)

2000 ΚΗΛΑ
800 ΚΗΛΑ
200 ΚΗΛΑ
200 ΚΗΛΑ

1-5 ΚΗΛΑ

1.300,00

1
2
3

ΠΑΣΑΣΑ ΦΟΤΡΝΟΤ ΝΧΠΖ
Δ VACUM
ΡΤΕΗ ΜΠΟΝΔΣ
ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΚΟΝΔΡΒΑ

10-30ΚΗΛΑ
2-6 ΚΗΛΑ
2-6 ΚΗΛΑ

576,00
210,00
1.054,00

200 ΚΗΛΑ

2-6 ΚΗΛΑ

824,00

200 ΚΗΛΑ
400 ΚΗΛΑ
400 ΚΗΛΑ
500 ΚΗΛΑ
300 ΚΗΛΑ
300 ΚΗΛΑ
300 ΚΗΛΑ
300 ΚΗΛΑ
1000 ηεκ
1000 ηεκ
300 ΚΗΛΑ
700 ΚΗΛΑ
700 ΚΗΛΑ
100 ΚΗΛΑ
100 ΚΗΛΑ

2-6 ΚΗΛΑ
0,5-1 ΚΗΛΟ
0,5-1 ΚΗΛΟ
0,5- 1 ΚΗΛΑ
0,5-1 ΚΗΛΑ
0,5- 3 ΚΗΛΑ
2-4,5 ΚΗΛΧΝ
2-4,5 ΚΗΛΑ
350-400 κι
350-400 ΓΡ.
2-3,5 ΚΗΛΑ
πζθ. 10-20
2-4,5 ΚΗΛΑ
2-4,5 ΚΗΛΑ
2-4,5 ΚΗΛΑ
2-4,5 ΚΗΛΑ

824,00
288,00
288,00
360,00
216,00
216,00
240,00
207,00
160,00
210,00
1.155,00
1.540,00
1.400,00
1.176,00
300,00
300,00

150ΤΚ
300 ΚΗΛΑ
200 ΚΗΛΑ
600 ΚΗΛΑ
200 ΚΗΛΑ
200 ΚΗΛΑ
400 ΚΗΛΑ
400 ΚΗΛΑ
150 ΚΗΛΑ
300 KΗΛΑ
350 ΚΗΛΑ
200 ΛΗΣ.
600 ΛΗΣ.

680ΓΡ.
2-10 ΚΗΛΑ
2-5 ΚΗΛΑ
2-5 ΚΗΛΑ
2-5 ΚΗΛΑ
2-5 ΚΗΛΑ
5-10 ΚΗΛΑ
5-10 ΚΗΛΑ
5-10 ΚΗΛΑ
5-10 ΚΗΛΑ
5-10 ΚΗΛΑ
1-1,5 ΛΗΣΡΑ
0,3-0,45 ΚΗΛ

217,50
252,00
292,00
348,00
156,00
230,00
368,00
368,00
510,00
405,00
336,00
390,00
360,00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ΕΧΜΟ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ (ζθφλε φρη
πάζηα)
ΕΧΜΟ ΒΟΓΗΝΟΤ (ζθφλε φρη πάζηα)
ΕΧΜΟ ΚΟΣΑ(ζθφλε φρη πάζηα)

ΕΤΜΑΡΗΚΑ Νν 3
ΕΤΜΑΡΗΚΑ Νν 10
ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ ΜΔΣΡΗΟ
ΕΤΜΑΡΗΚΟ ΚΟΦΣΟ
ΠΔΝΝΔ
ΚΔΣΑΠ
ΜΟΤΣΑΡΓΑ
ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗ
ΞΤΓΗ
ΔΝΣΑΜ
ΠΗΣΑ ΓΤΡΟΤ 16 ΔΚ (80γξ.)
ΣΤΡΟΚΑΤΣΔΡΖ
ΣΕΑΣΕΗΚΗ
ΚΖΠΟΤΡΟΤ
ΜΔΛΗΣΕΑΝΟΑΛΑΣΑ ΑΓΗΟΡΔΗΣΗΚΖ
ΦΧΜΗ ΣΟΣ 680ΓΡ.
ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ
ΠΗΠΔΡΗΔ ΦΛΧΡΗΝΖ
ΣΟΜΑΣΑ ΚΟΝΚΑΔ
ΠΑΝΣΕΑΡΗ ΚΟΝΔΡΒΑ
ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ
ΑΡΑΚΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜ.
ΦΑΟΛΑΚΗ ΠΛΑΣΤ ΚΑΣΔΦ.
ΜΠΑΜΗΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜ.
ΚΑΡΟΣΟ BABY
ΚΑΡΟΣΟ Δ ΚΤΒΟΤ
ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ

20.000 ηεκ
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35

ΚΛΖΡΟΣΤΡΗ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

100 ΚΗΛΑ

1-5 ΚΗΛΑ

575,00
17.651,50

Αζκρνο (Ο) η. Τθαληίδεο
Δ.Ο.Τ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»
ηε Φ.830/ΑΓ.537/.113

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
θνηίλα 15-3-2018

ΠΡΟ: ΚΔΓΑ/ΚΟΣΙΝΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ……………………………………………………….
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ

1

ΠΑΣΑΣΑ ΦΟΤΡΝΟΤ
ΝΧΠΖ Δ VACUM
ΡΤΕΗ ΜΠΟΝΔΣ
ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΚΟΝΔΡΒΑ
ΕΧΜΟ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ
ΕΧΜΟ ΒΟΓΗΝΟΤ
ΕΧΜΟ ΚΟΣΑ
ΕΤΜΑΡΗΚΑ Νν 3
ΕΤΜΑΡΗΚΑ Νν 10
ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ ΜΔΣΡΗΟ
ΕΤΜΑΡΗΚΟ ΚΟΦΣΟ
ΠΔΝΝΔ
ΚΔΣΑΠ
ΜΟΤΣΑΡΓΑ
ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗ
ΞΤΓΗ
ΔΝΣΑΜ
ΠΗΣΑ ΓΤΡΟΤ 16 ΔΚ
(80γξ.)
ΣΤΡΟΚΑΤΣΔΡΖ
ΣΕΑΣΕΗΚΗ
ΚΖΠΟΤΡΟΤ
ΑΓΗΟΡΔΗΣΗΚΖ ΜΔΛΗΣΕ.
ΦΧΜΗ ΣΟΣ 680ΓΡ.
ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ
ΠΗΠΔΡΗΔ ΦΛΧΡΗΝΖ
ΣΟΜΑΣΑ ΚΟΝΚΑΔ
ΠΑΝΣΕΑΡΗ ΚΟΝΔΡΒΑ
ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ
ΑΡΑΚΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜ.
ΦΑΟΛΑΚΗ ΠΛΑΣΤ ΚΑΣΔΦ.
ΜΠΑΜΗΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜ.
ΚΑΡΟΣΟ BABY
ΚΑΡΟΣΟ Δ ΚΤΒΟΤ
ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ
ΚΛΖΡΟΣΤΡΗ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ΣΙΜΗ ΚΙΛΟΤ/ΛΙΣ

ΤΚΔΤΑΙΑ

ΔΠΧΝΤΜΙΑ
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ηηο αλσηέξσ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνχλ ΦΠΑ.
ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ : EKATON EIKΟΙ (120) ΗΜΔΡΔ
Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ: Δληφο 48 σξψλ απφ ηελ παξαγγειία
Οη αλσηέξσ πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Τπεξεζία, ελψ ε Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα απμνκείσζή ηνπο ζε πνζνζηφ
30%, αλαιφγσο ησλ επηηεπρζεηζψλ ηηκψλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θαζψο
θαη ηηο αλάγθεο πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δαπάλεο, ρσξίο θακία επηπξφζζεηε επηβάξπλζε ζηηο ηηκέο θαη ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο.
Ο κεηνδφηεο βαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά
έμνδα κέρξη νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ κεηνδφηε:
Θα δηελεξγεζνχλ θξαηήζεηο πνζνζηνχ 0,12432% ππέξ ΔΑΓΖΤ θαη ΑΔΠΠ
θαη πξνείζπξαμε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε θαηάζεζε πξνζθνξάο ππφ έηεξν έληππν,
σζηφζν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο.
θνηίλα ……/….../2018
(ζθξαγίδα- ππνγξαθή αλαδφρνπ)

Αζκρνο (Ο) η. Τθαληίδεο
Δ.Ο.Τ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»
ηε Φ.830/ΑΓ.537/.113

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
θνηίλα 15-3-2018

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ
ΤΠ΄ΑΡΙΘΜ. ....…./…......… ΤΜΒΑΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ
ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΔΓΑ/ΚΟΣΙΝΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: "......................................................................"
AΦΜ .............................................
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ΠΙΝΑΚΑ
Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  Τ Μ Β Α  Η  ……….
Άξζξν 1ν
Άξζξν 2ν
Άξζξν 3ν
Άξζξν 4ν
Άξζξν 5ν
Άξζξν 6ν
Άξζξν 7ν
Άξζξν 8ν
Άξζξν 9ν
Άξζξν 10ν
Άξζξν 11o
Άξζξν 12o
Άξζξν 13o

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Γεληθνί Όξνη
Πεξηγξαθή – Σηκή Αληηθεηκέλνπ – Κξαηήζεηο
Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά
Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηψηνπ
Κπξψζεηο γηα Αζέηεζε Όξσλ χκβαζεο- Πνηληθέο Ρήηξεο
Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξψζεσλ
Δγγπνδνζία
Παξάδνζε – Παξαιαβή – Πξνζεζκία
Δίζπξαμε Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ
Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή
Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο χκβαζεο
Αλαπξνζαξκνγή Σηκψλ
Οινθιήξσζε χκβαζεο

ΑΔΑ: 6ΘΧΓ6-5ΒΦ

ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ: ………….

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΔΙΓΧΝ ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ »
Π/Τ ΤΜΒΑΖ (....................................)
ηε θνηίλα ζήκεξα …………ζηα Γξαθεία ηνπ ΚΔΓΑ/. Παξαιία θνηίλαο νη ππνγεγξακκέλνη …………..................................……………… Γηνηθεηήο
ηνπ ΚΔΓΑ/, σο εθπξφζσπνο ηεο Μνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ.
Φ………………………………………. Καηαθπξσηηθή Απφθαζε θαη ε εηαηξεία
«……………….................................………» ΑΦΜ …………………… πνπ εθπξνζσπείηαη
απφ
ηνλ
…………………………..…
………………………………………………
κε
Α.Γ.Σ
…………………………….…, Πφιε……………….. Οδφο……………
Αξηζκ
………… Σει…………….… – FAX…………… ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά ηνπ, ηελ αλάζεζε ζην δεχηεξν, θαινχκελν ζην εμήο “Πξνκεζεπηή”, ηελ πξνκήζεηα
…………………….. γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο Μνλάδνο πνπ αλαθέξνληαη
ιεπηνκεξψο ζην άξζξν δχν (2) ηεο ζχκβαζεο.
Ά π θ π ο 1ο
Γενικοί Όποι
1.
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ αθνξά ζηελ εξκελεία θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ιχεηαη, εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή, απφ ην δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ, εθαξκνδνκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ.
2.
Σα θάζε είδνπο δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ Δ.Γ, ησλ Οξγαληζκψλ θαη γεληθά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, εμαηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηνπο φξνπο ζπκθσληψλ θαη ηε ζχκβαζε, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν
πξνκεζεπηήο έρεη λα ιακβάλεη απφ νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε
πεξίπησζε πνπ απηά δελ επαξθνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Eζφδσλ.
3.
Ζ ζχκβαζε ππεξηζρχεη παληφο άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη (δηαθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, πξνζθνξάο θιπ.), εθηφο πξνθαλψλ
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
4.
Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
ηνπ Ν.4412/16 θαη 4270/14, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο
απηνχ νδεγίεο.
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Ά π θ π ο 2ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Πεπιγπαθή – Σιμή Ανηικειμένος – Κπαηήζειρ
1.
Ζ παξνχζα ζχκβαζε, πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο (…………….)
θαη δπλαηφηεηα απμνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 30% θαη
ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, απφ…………… έσο ………..., αθνξά ζηελ
εηήζηα πξνκήζεηα …………………………………………………………. πξνο
θάιπςε αλαγθψλ Γηαρείξηζεο Δζηηαηνξίνπ Μνλάδνο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην θαλνληζκφ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (Κ.Σ.Π.) θαη ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, σο ν πίλαθαο ηνπ Παξαξηήκαηνο "Α" ηεο παξνχζαο.
2.
ηηο αλσηέξσ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν πξνβιεπφκελνο
Φ.Π.Α. ν νπνίνο επηβαξχλεη ηελ Τπεξεζία.
3.
Ο πξνκεζεπηήο απαιιάζζεηαη απφ θξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ Π.Α. ελψ θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο (Φ.Δ) 4%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/13, θαζψο θαη θξάηεζε 0,12432% ππέξ ΔΑΑΓΖΤ θαη ΑΔΠΠ, ην νπνίν ζα παξαθξαηεζεί ηκεκαηηθά θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή.
4.

Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε :

α.
Μεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο
(Λέζρε-Γηαρείξηζε Σξνθνδνζίαο).
β.
Σν θφζηνο ησλ ηπρφλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ησλ ππφ
πξνκήζεηα εηδψλ φηαλ απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη κία (1) θνξά ην κήλα
ή, αζξνηζηηθά, κέρξη δψδεθα (12) ειέγρνπο θαη‟ έηνο. Γηα ηπρφλ επηπιένλ ειέγρνπο, ην θφζηνο ζα βαξχλεη ηελ Τπεξεζία.
5. Ζ Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ θαηά θξίζε ηεο ηνπνζέηεζε παξαγγειηψλ επί ησλ αλσηέξσ εηδψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ.
Ά π θ π ο 3ο
Πληπωμή - Γικαιολογηηικά
1.
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή Δζηηαηνξίνπ ηεο Μνλάδνο, σο εμήο:
Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηε Γηαρείξηζε Δζηηαηνξίνπ, ζα εθδίδεη αληίζηνηρν ηηκνιφγην-δειηίν απνζηνιήο, ην νπνίν ζα εμνθιείηαη ηνηο κεηξεηνίο, κεηά ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ εηδψλ απφ ηξηκειή επηηξνπή , απνηεινχκελε απφ ηνλ Αμησκαηηθφ
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σλίσλ, ηνλ Ηαηξφ Μνλάδνο/πζζηηηάξρε θαη ηνλ Γηαρ/ζηε Δζηηαηνξίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη θνξνινγηθή (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ Κεληξηθή Γηνίθεζε) θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (γηα
εηζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ) εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηζρχνο
πνπ θαζνξίδεη ν αληίζηνηρνο θνξέαο.
2. Ζ κε πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
απνηειεί ιφγν ιχζεσο ηεο ζχκβαζεο.
3.
Ζ πιεξσκή δηέπεηαη απφ ηα θαζνξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003
(ΦΔΚ138/Α/ 5-6-2003) “Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία
2003/35 ηεο 29-06-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο”.
Ά π θ π ο 4ο
Κήπςξη Ππομηθεςηή ωρ Δκπηώηος
1.
Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ
παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή
ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 8 ηεο παξνχζαο. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α.
Πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή, είηε
απφ ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ
ή είραλ θιεζεί γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε
δηαπξαγκάηεπζε. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή
ην ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ
πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα εηδψλ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα.
ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε
βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο
αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
β.
Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Αεξνπνξίαο (Μ.Σ.Α)
εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη.
γ.
Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην
ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ , πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/95. Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο.
δ.
Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ εηδψλ γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δη-
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θαίσκα λα παξαδψζεη ηα είδε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.
2.

Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε φηαλ:

α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε, κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ.
β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
3.
ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζε βάξνο εθπηψηνπ
πξνκεζεπηή γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ,
ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο
θαηαινγηζκφ πνζφ.
Ά π θ π ο 5ο
Κςπώζειρ για Αθέηηζη Όπων ύμβαζηρ- Ποινικέρ Ρήηπερ
1. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο παξαβεί ηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α. Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο αδπλακίαο πινπνίεζεο παξαγγειηψλ,
θαζπζηεξήζεσλ θαη ειιείςεσλ:
(1)
Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο
(1) εκέξαο, πνζνζηφ 1% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
(2)
Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
κία (1) έσο δχν (2) εκέξεο, πνζνζηφ 3% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
(3)
Γηα θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ησλ δχν (2) εκεξψλ, πνζνζηφ
5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.
β. Όζνλ αθνξά ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Μνλάδαο, έγγξαθε
ζχζηαζε, ελψ ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ παξαβάζεσλ, ε Μνλάδα
δχλαηαη λα εηζεγεζεί πξνο ηελ Πξντζηάκελε Αξρή, ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ.
γ. Όζνλ αθνξά επξήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επίζεκνπο ειέγρνπο
θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο θαη δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππνδειψλνπλ κηθξέο α-
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πνθιίζεηο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηελ ειιηπή ηεθκεξίσζε δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο παξαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο, ηηο
νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο θαη ηηο αξρέο ηνπ HACCP:
(1)

Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 1.500 €.

(2)

Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 2.000 €.

(3)

Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν

(4)

Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε.

2.500 €.

δ. Όζνλ αθνξά επξήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επίζεκνπο ειέγρνπο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ Μνλάδνο θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα
ηε δεκφζηα πγεία (πξντφληα επηβιαβή ή αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε):
(1)
Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 5.000 € θαη έγγξαθε ελεκέξσζε θαη θνηλνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ΔΦΔΣ, ζηελ αξκφδηα
Ννκαξρία θαη ζην ΓΔ-ΓΔΝ-ΓΔΑ/ΓΤΓ. Δπηπξφζζεηα, νη πξνκήζεηεο ησλ ελ
ιφγσ εηδψλ ζα δηαθνπνχλ κέρξηο φηνπ ππάξμεη έιεγρνο θαη λέα πηζηνπνίεζε
απφ ηνλ ΔΦΔΣ ή άιιν αξκφδην θνξέα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πνηνηηθψλ
παξαβάζεσλ. ην δηάζηεκα απηφ, ε Τπεξεζία κπνξεί πξνζσξηλά λα πξνβεί
ζε ελέξγεηεο εθνδηαζκνχ είηε απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο ζην
δηαγσληζκφ είηε κε απεπζείαο αλάζεζε κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε, αλαιφγσο
ησλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο, θαηαινγίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε, ηηο ηπρφλ
κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ηηκψλ πξνκήζεηαο, ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή.
(2)

Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, έθπησζε.

Δπίζεο, ε Τπεξεζία πιένλ ησλ αλσηέξσ πξνζηίκσλ, δχλαηαη λα παξαπέκςεη
ηνλ πξνκεζεπηή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα γηα πνηληθέο θαη αζηηθέο επζχλεο.
2. Πξντφληα επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζεσξνχληαη φζα έρνπλ ζπλέπεηεο
(ηνμηθέο ή άιιεο) ζηελ πγεία απηνχ πνπ ηα θαηαλαιψλεη ή θαη ζηνπο απνγφλνπο ηνπ. Πξντφληα αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζεσξνχληαη φζα
ππέρνπλ κφιπλζε (απφ μέλεο νπζίεο ή άιινλ παξάγνληα) ή αιινίσζε, ζήςε
ή απνζχλζεζε.
3. Ο αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ παξαβαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ.
4. Οη παξαβάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε αζξνηζηηθά, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν (2) εηψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ εθάζηνηε πξνκεζεπηή.
5. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 5 ηνπ ΠΓ 118/07. Δπί ηεο πξνζθπγήο,
απνθαζίδεη ν έρσλ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
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αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ
επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
6. Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φιν ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή εμαιείθεηαη ή πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη
ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηηο πιεξσκέο ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ απφξξηςε ηεο
πξνζθπγήο θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή.
Άπθπο
6ο
Δξαίπεζη Δπιβολήρ Κςπώζεων
1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαπηζησζεί
αλσηέξα βία, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη αδπλακία παξάδνζεο
ή αληηθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ, εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Ζ απφδεημε ηεο
αλσηέξαο βίαο επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε
είθνζη (20) εκέξεο, απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζπληζηνχλ, λα αλαθέξεη απηά εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηε Μνλάδα ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη
ελδεηθηηθά:
α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ
ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή.
β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.
γ. Πιεκκχξα.
δ. εηζκφο.
ε. Πφιεκνο.
ζη. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλεκάησλ θαη
εθφζνλ επέδξαζε επί ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ.
2.
Καλέλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δε ζα γίλεηαη απνδεθηφο εθφζνλ ν
πξνκεζεπηήο παξαδψζεη πξντφληα ζε άιιν θαηαλαισηή θαηά ηηο εκεξνκελίεο
πνπ επηθαιέζζεθε αδπλακία παξάδνζεο ζηε Μνλάδα.
Ά π θ π ο 7ο
Δγγςοδοζία
Ο πξνκεζεπηήο θαηέζεζε σο εγγπνδνζία, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ
φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηελ ππ‟ αξηζκ……………………………. επηζηνιή,
ηζρχνο
κέρξη
ηελ……………………….
πνζνχ
επξψ
…………………………………. πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυ-
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πνινγηζζείζαο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ρσξίο ΦΠΑ, ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζ‟ απηφλ κε αίηεζή ηνπ, κεηά ηελ πιήξε θαη θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Ά π θ π ο 8ο
Παπάδοζη-Παπαλαβή-Πποθεζμία
1. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηε Γηαρείξηζε Σξνθνδνζίαο
ηεο Μνλάδνο, θαζεκεξηλά (Κπξηαθέο – Αξγίεο δελ εμαηξνχληαη), εληφο 48 σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή έγγξαθεο) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο απηήο θαη ζχκθσλα
κε ηα θξηηήξηα ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.
2. Ζ ζπζθεπαζία ησλ πξνο παξάδνζε πιηθψλ ζα είλαη φπσο ηνπ εκπνξίνπ θαη πάληα ζχκθσλε κε ην πλεχκα ησλ Γηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ
θαη Πνηψλ θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε,
3. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα κεηαθνξάο ησλ
πξντφλησλ ζηηο Μνλάδεο, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ
κε ηελ απαηηνχκελε ηζνζεξκηθή θαη ςπθηηθή ηθαλφηεηα, αλαιφγσο ηνπ είδνπο
πνπ κεηαθέξνπλ. Αθφκε, ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο.
4. Δπίζεο, ε Μνλάδα θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή
ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεκείν ή ζε αληίζηνηρν
Υεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ηξαηησηηθφ) πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ
ειέγρνπο :
α. Μηθξνβηνινγηθφ.
β. Υεκηθή Αλάιπζε.
γ. Ηζηνινγηθή Δμέηαζε.
5. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη, ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε είδνο, θαη
ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο, ηνλ πξνκεζεπηή ζα βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. Οη έιεγρνη
ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη κία θνξά ην κήλα ή δψδεθα θαηά έηνο. Γηα ηπρφλ
επηπιένλ ειέγρνπο ην θφζηνο βαξχλεη ηελ Τπεξεζία.
6. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη
απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ.
7. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδνο (καθξνζθνπηθά),ηα νπνία ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν ησλ παξαιακβαλφκελσλ εηδψλ. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε επηηξνπή ζα εηζεγείηαη
ηελ απφξξηςή ηνπ, αλαθέξνληαο απαξαηηήησο ηνπ ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο
απνθιίζεηο ηνπ απνξξηπηφκελνπ είδνπο.
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8. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο, είλαη δπλαηφλ λα απαηηεζνχλ απνθάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε
γλσκνδφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (πρ κεηάζεζε ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβνιή ή απαιιαγή απφ πνηληθέο ξήηξεο, θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ
θιπ). ε φιεο ηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο, αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν γηα έθδνζε ηεο απαηηνχκελεο απφ ην ΠΓ 118/07 γλσκνδφηεζεο είλαη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δάλ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ εθδήισζε ηεο απαίηεζεο γηα γλσκνδφηεζε, δελ ππεξεηεί πιένλ ζηε
Μνλάδα,(έρεη κεηαηεζεί, απνζηξαηεπζεί θιπ), ηφηε αληηθαζίζηαηαη απφ άιινλ,
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή.
Ά π θ π ο 9ο
Διζππάξειρ Γικαιωμάηων ηος Γημοζίος
Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εηζπξάηηεηαη απφ
φζα ν πξνκεζεπηήο ιακβάλεη γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε
πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη
θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε
ηα ίδηα κέζα, εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Μ.Σ.Α πνπ πξνέξρνληαη απφ
πνηληθέο ξήηξεο.
Ά π θ π ο 10ο
Τποσπεώζειρ Ππομηθεςηή
1. Γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζφδνπ ζηε Μνλάδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη:
α. Να έρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γξαθείν Αζθάιεηαο ηεο Μνλάδαο.
β. Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο θαη
ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο.
2. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο (πνηληθά
θαη αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηε Μνλάδα πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ
εγγξάθσο φηη δελ ζα έρεη νπδεκία εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ.
εμάξηεζε απφ ηελ ΠΑ θαη φηη ζα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
3. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη
απεξηφξηζηα.
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4. Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ηεο Μνλάδνο θαη ηνπ πξνκεζεπηή, αξκφδηα νξίδνληαη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ απφ
ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή.
5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε Μνλάδα κπνξεί λα θάλεη πνηνηηθφ
έιεγρν ησλ εηδψλ, θαηφπηλ απνζηνιήο δεηγκάησλ ησλ πξντφλησλ ζηα αξκφδηα
Κξαηηθά Υεκεία.
6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αξκφδηα επηηξνπή
ηεο Μνλάδαο, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4
άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο.
Ά π θ π ο 11ο
Σποποποίηζη Όπων Τπογπαθήρ ύμβαζηρ
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ θαη ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην, ε ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο
Τπεξεζίαο.
Ά π θ π ο 12ο
Αναπποζαπμογή Σιμών
1.
Ζ Μνλάδα δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πεξί αχμεζεο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη, νχηε
απνδέρεηαη, νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ.
2.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο θαζ΄ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Ά π θ π ο 13ο
Ολοκλήπωζη ύμβαζηρ
1.

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:

α. Δθπλεχζεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, καδί κε ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο πνπ
εγθξίζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία.
β. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.
γ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ
ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθε ε ζρεηηθή εγγχεζε, ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο.
ΓΔΝΙΚΑ
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1.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
2.
Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.
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