ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣ: ΚΕΔΑ ΣΚ/Διαχση Εστιατορίου
Aνθστη Πλιάτσικα Γ.
(Πρόεδρο Επιτροπής Έρευνας Αγοράς)

ΑΔΑ: 7Α316-ΘΓΞ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ OIKONOMIKOY
Φ.830/ΑΔ 283
Σχ 143
Σκοτίνα 5 Απρ 2015
Συν:

ΚΟΙΝ: ΚΕΔΑ/ΣΚ /TM. OIK/EOY

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Ειδών Οπωρολαχανικών Προς Κάλυψη Αναγκών Εστιατορίου ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ.
1.

Έχοντας υπόψη:
α.

Τις διατάξεις όπως ισχύουν από:

(1)
Το Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ
Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.».

Α’

251/1970)

«Περί

(2)
Το Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013) «Φορολογία
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
(3)
Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/1-2-1995) «Προμήθειες
του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
(4)
Το Ν.4270/14/ΦΕΚ Α143/28-6-14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας».
(5)
Το Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ Α’ 138/5-6-2003)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-06-2000
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
(6)
Το Π.Δ. 118/07
«Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».

(ΦΕΚ

Α’

150/10-7-2007)

(7)
Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», καθώς και τις εκδοθείσες επ’
αυτού κανονιστικές οδηγίες εφαρμογής του.
(8)
Τη Φ.800/133/134893/19-11-07Απόφαση ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ Β’ 2300/3-12-2007) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας κλπ».
β.
Την αναγκαιότητα-σκοπιμότητα υλοποίησης της υπόψη
προμήθειας, ενόψει θερινής λειτουργίας της Μονάδας.
γ.
Τη μερίδα αποθέσεων της Μονάδας «Κέρδη Εστιατορίου»,
η οποία εμφανίζει ικανό υπόλοιπο.

2.

Διενεργεί

έρευνα αγοράς με προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Τιμής του Δελτίου Τιμών του Τμήματος
Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Ημαθίας (pkm.gov.grΝέα-Ανακοινώσεις),σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών της Π.Α. για
περιοδική προμήθεια, εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους, προς κάλυψη
αναγκών Εστιατορίου Μονάδας. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο για όλα
τα είδη οπωρολαχανικών. Διευκρινίζεται ότι η Μέση Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ,
οποίος πρέπει να αφαιρείται με εσωτερική υφαίρεση, και κατόπιν να
υπολογίζεται το ποσοστό έκπτωσης.
Η συνολική Π/Υ αξία των ανωτέρω ειδών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι
χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπ. ΦΠΑ περίπου και αναλύεται ως εξής:
Α. Είδη Φρούτων
Β. Είδη Λαχανικών

7.000,00€
13.000,00€

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι Α΄ κατηγορίας, να
ανταποκρίνονται στις Εθνικές και Κοινοτικές προδιαγραφές αυτής της
κατηγορίας καθώς επίσης και στις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές
διατάξεις.
Επίσης τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει:
- Να είναι ακέραια, υγιή και πρόσφατης συλλογής (αποκλείονται προϊόντα που
είναι προσβεβλημένα από μούχλα ή έντομα, με ελαττώματα από μηχανικά αίτια
ή
αλλοιώσεις τέτοιας φύσης που θα τα καθιστούσαν ακατάλληλα για
κατανάλωση).
- Να είναι καθαρά, απαλλαγμένα χωμάτων, λάσπης, ρύπανσης και από κάθε
ξένη προς το προϊόν ανόργανη ή οργανική ύλη.
- Να μην είναι προσβεβλημένα από παράσιτα και να μην εμφανίζουν αλλοίωση
της σύστασης ή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους.
- Να προέρχονται από φυτά ή καρπούς που βρίσκονται σε κατάλληλο στάδιο
ωρίμανσης για άμεση κατανάλωση.
- Χωρίς ασυνήθη εξωτερική υγρασία και χωρίς αρχή εξωτερικής ξήρανσης.
- Χωρίς ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό και
απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή γεύση.
3. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ως προς την προστατευτική
συσκευασία των ειδών, ενώ στο τιμολόγιο ή Δελτίο Αποστολής τα είδη θα
πρέπει να χαρακτηρίζονται ευκρινώς με την περιγραφή, την ποικιλία και την
κατηγορία ποιότητας. Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα γίνεται κατά τις
εργάσιμες ώρες στο χώρο του Εστιατορίου της Μονάδας, με κατάλληλα
μεταφορικά μέσα και προσωπικό του προμηθευτή χωρίς καμία επί πλέον
χρηματική επιβάρυνση για την Υπηρεσία και ανεξάρτητα από το μέγεθος της
παραγγελθείσας ποσότητας.
4. Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται τοις μετρητοίς ή με κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό, από τη Διαχείριση Κεντρικού Κυλικείου με την παράδοση
των ειδών, κατόπιν ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και έκδοση κανονικού
τιμολογίου προμηθευτή επί του οποίου θα αναγράφεται η ένδειξη
΄΄ΕΞΩΦΛΗΘΕΙ΄΄ με σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή και
επισυναπτόμενου του ισχύοντος Δελτίου Τιμών. Επί της αρχικής αξίας του
τιμολογίου θα διενεργείται παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% σύμφωνα με
το Ν. 2198/94 και 0,1036% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ.

5. Η οικονομική προσφορά σας, μαζί με αντίγραφο άδειας λειτουργίας της
επιχείρησης και Υπεύθυνη δήλωση για την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
των όρων της παρούσας, θα πρέπει να κατατεθεί, με μέριμνα σας, εντός
κλειστού φακέλου ή στην αρμόδια Επιτροπή, μέχρι την 15-4-2016 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ. στην Κεντρική Γραμματεία της Μονάδας.
6. Στο δεξί μέρος εξωτερικά κάθε φακέλου προσφοράς θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς :
α. Η ένδειξη με κεφαλαία γράμματα :
« ΠΡΟΣ ΚΕΔΑ/Σ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ».
β. Η επωνυμία της επιχείρησης, καταστήματος ή εταιρείας που
συμμετέχει.
γ. Η ακριβής διεύθυνση της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων
παραγωγής προϊόντων, τηλέφωνο FΑΧ.
7. Ισχύς προσφοράς για εξήντα (60) μέρες.
8. Η αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση αυτών θα γίνει από
αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας την 15-4-16, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00
με σύνταξη σχετικού Πρακτικού Αξιολόγησης και η κατακύρωση των
αποτελεσμάτων υπόκειται στον Ε.Ο.Ε (ΑΤΑ/Γ3), ενώ θα ακολουθήσει η
υπογραφή σχετικής σύμβασης.
9. Επιτροπή Αξκών της Μονάδας δύναται να επισκέπτεται περιοδικά,
χωρίς προειδοποίηση, το χώρο παρασκευής των ειδών προς διαπίστωση της
τήρησης των υγειονομικών κανόνων της επεξεργασίας και εναποθήκευσης των
προοριζόμενων για τη Μονάδα προϊόντων.
10. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο
τηλέφωνο 23520-90140 (Επγος Υφαντίδης Στ.) και 23520-90184 (Σμιας
Δημητρίου Ηλ.).
Σμχος (Ι) Δημ. Μπουτσέλης
Διοικητής
Ακριβές Αντίγραφο
Χατζηλάμπρου Κυριακή
Προιστ. Γραμματείας ΚΕΔΑ/Σ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Β» Σχέδιο Σύμβασης

(φύλλο 1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
στην Φ.830/ΑΔ.283 /Σχ.143

ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Σκοτίνα 5-4-16

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του προμηθευτή …………………………………………………………………….
Επιθυμώ να σας προσφέρω τιμές για τα κατωτέρω είδη :

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσφερόμενη έκπτωση επι τοις εκατό (%)
επί του Δελτίου Τιμών του Τμήματος

Εμπορίου και Τουρισμού της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Ημαθίας

Προσφερόμενο
Ποσοστό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

…………………….

…………………..

1. ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ
2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ …………. ΜΕΡΕΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
3. ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4 % ΓΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 146,73 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) και 0,1036%
υπερ ΕΑΔΗΣΥ.
4. ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 1500,00 ΕΥΡΩ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ
ΤΩΝ 3.000,00 ΕΥΡΩ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ.
5. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.
6. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ 2,500,00€ ΜΕ ΦΠΑ.
Σκοτίνα, ..… -…… -2016
Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ
ΜΕΛΗ
Α)

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

Β)
Επγος (Ο) Στυλ. Υφαντιδης
Ε.Ο.Υ

Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ Χατζηλάμπρου Κυριακή
Προιστ. Γραμματείας ΚΕΔΑ/Σ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
στην Φ.830/ΑΔ.243 /Σχ. 143

ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Σκοτίνα 5-4-16

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ………/2016
Ανάδοχος: «…………………………»
ΑΦΜ …………..-……………………….

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ……/………
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ
Για την προμήθεια των αναφερομένων στο άρθρο 1 ειδών για κάλυψη
αναγκών της Τροφοδοσίας του ΚΕΔΑ/Σκοτίνας.
1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης : ……….……
2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης : Γραφείο Διοικητού ΚΕΔΑ/Σκοτίνας
3. Συμβαλλόμενοι :
α. Ο Διοικητής του ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ, Σμχος (Ι) Δημ. Μπουτσέλης, ως
εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την ……………………………
κατακυρωτική απόφαση.
β.
………………………………………………………………………………
Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΄΄………………………΄΄
4. Το ΚΕΔΑ/ΣΚ σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική κατακυρωτική απόφαση
αναθέτει στον προμηθευτή μειοδότη ΄΄ …………………΄΄-ΑΦΜ …………………………………………….., την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται με
λεπτομέρεια στο πρώτο άρθρο της παρούσας σύμβασης και στο συνημμένο Δελτίο
Πιστοποίησης Τιμών.
5. Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Διοικητής του ΚΕΔΑ/ΣΚ με την ιδιότητα που
αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία
΄΄ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ΄΄ αναθέτει την προμήθεια των ειδών του συνημμένου Δελτίου
Πιστοποίησης
Τιμών
Περιφέρειας
Ημαθίας
στον
΄΄
……………………………………... .΄΄ και αυτός, που στο εξής θα ονομάζεται για
συντομία ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ΄΄ την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 1
Διάρκεια Σύμβασης-Αντικείμενο
1.
Η παρούσα σύμβαση ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι από …..……….
έως ………………, και με προϋπολογιζόμενο ύψος 20.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 13%).
2.
Η προμήθεια αφορά διάφορα Νωπά φρούτα και λαχανικά με
ποσοστό έκπτωσης ………..% επί της μέσης τιμής του Δελτίου Τιμών Τμήματος
Εμπορίου της Δνσης Ανάπτυξης Π.Ε Ημαθίας.
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Άρθρο 2
Ποιότητα
1. Τα προσφερόμενα προϊόντα του άρθρου 1 πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας
και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και της σχετικής νομοθεσίας.
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης νοθείας των προϊόντων, ή σοβαρής
υγειονομικής παράβασης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών,
ύστερα από εργαστηριακή εξέταση ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς
άλλη διαδικασία (αμέσως).
3. Σε όλες τις τυποποιημένες συσκευασίες θα αναγράφονται έκτυπα με
ανεξίτηλη μορφή και όχι με αυτοκόλλητη ετικέτα η επωνυμία της παρασκευάστριας
βιοτεχνίας ή της αντιπροσωπευόμενης εταιρείας, το είδος του συγκεκριμένου
προϊόντος που περιέχεται, το προβλεπόμενο βάρος κατά τεμάχιο ως έχει κατ΄
ελάχιστο και η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως και γενικά όλα τα στοιχεία που
καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του.
Άρθρο 3
Παράδοση – Παραλαβή
1. Η παράδοση των προιόντων θα γίνεται από τον προμηθευτή τις
εργάσιμες μέρες και ώρες, στο χώρο των μαγειρείων-Τροφοδοσίας της Μονάδας,
χωρίς καμία επιβάρυνση.
2. Ο προμηθευτής αποδέχεται τους προβλεπόμενους από την Υπηρεσία
χρονικούς περιορισμούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και
έξοδο του από τα Στρατόπεδα. Επίσης υποχρεούται να προσκομίσει (2)
πρόσφατες φωτογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται στο ΚΕΔΑ/ΣΚ για τη
μεταφορά των προϊόντων, προκειμένου να εκδοθούν δελτία εισόδου τους.
3. Ο ανεφοδιασμός της Μονάδας θα γίνεται ύστερα από συνεννόηση τους.
4. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση :
α. Να μεταφέρει και να παραδίδει τα είδη με ειδικό ή κατάλληλα
διασκευασμένο δικό του μέσον το οποίο πρέπει :
(1) Να διασφαλίζει προστασία από τις ηλιακές ακτίνες και κάθε είδους
ρύπανση.
(2) Να διατηρείται καθαρό και να απολυμαίνεται τακτικά.
(3) Να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ψύξη, ανάλογα με το
μεταφερόμενο προϊόν και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συγκεκριμένων
ειδών και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
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β. Να εκτελεί τις παραγγελίες ανεξάρτητα από το μέγεθος μέσα σε 24
ώρες από την ειδοποίηση του.
5. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών ειδών συσκευασίας, θα χρεώνονται από
τον προμηθευτή στην Μονάδα χωρίς την καταβολή του αντιτίμου τους. Η Μονάδα
υποχρεώνεται να τα επιστρέφει το αργότερο σε ένα (1) μήνα. Οι φθορές ή
απώλειες στα παραπάνω είδη θα βαρύνουν την Μονάδα που θα καταβάλει την
αξία τους στον προμηθευτή.
6. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιείται
από τον αντιπρόσωπο της Μονάδας (αξιωματικό, με την παρουσία του
προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Ο αγοραστής μπορεί με όργανα του
να επισκέπτεται και να ελέγχει τους χώρους πώλησης των προϊόντων από
πλευράς υγειονομικής καταστάσεως.
7. Η ποιοτική παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω
τρόπους αθροιστικά ή διαζευκτικά :
α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών.
β. Με εργαστηριακή εξέταση.
γ. Με πρακτική δοκιμή.
8. Τυχόν δειγματοληψία για εργαστηριακή εξέταση πραγματοποιείται από
τριμελή επιτροπή, παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου αντιπροσώπου του,
ενώ η αξία των δειγμάτων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
9. Η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής, αν τα παραληφθέντα προϊόντα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις
προδιαγραφές της σύμβαση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση συντάσσει πρωτόκολλο
απορρίψεως, αφού αποφασίσει με πλειοψηφία περί της απορρίψεως μέρους ή
όλων των συμβατικών ειδών. Το πρωτόκολλο παραλαβής ή απορρίψεως
υπογράφεται από την επιτροπή παραλαβής και υποχρεωτικά από τον προμηθευτή
ή τον παριστάμενο αντιπρόσωπο του. Τυχόν άρνηση του προμηθευτή ή του
αντιπροσώπου του να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο αναγράφεται σε αυτό.
10. Τα πρωτόκολλα απορρίψεως αποστέλλονται στον αγοραστή που
διενεργεί τον διαγωνισμό για περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 4 και
αντίγραφα αυτών στον προμηθευτή.
11. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα απορριφθέντα είδη ή έχει
ελλείψεις σε είδη που του παραγγέλθηκαν του επιβάλλονται οι κυρώσεις του
άρθρου 6.
12. Οι ανάγκες της Μονάδας θα γνωστοποιούνται στον προμηθευτή
τουλάχιστον προ 24ώρου για την εξασφάλιση από αυτόν των αναγκαίων
ποσοτήτων.
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Άρθρο 4
Υγειονομικός Έλεγχος
1. Υγειονομικός και ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται κατά περιοδικά χρονικά
διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση στους χώρους αποθήκευσης των ειδών στο
Σμήνος Τροφοδοσίας. Υπεύθυνα όργανα για τον έλεγχο είναι οι Αξκοί
Υγειονομικού του ΚΕΔΑ/ΣΚ. Όταν ο Αξκος υγειονομικού κρίνει ότι πρέπει να
ληφθούν δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να αποφευχθούν
αντιδικίες με τον προμηθευτή, θα ειδοποιείται ο προμηθευτής, ο οποίος οφείλει να
προσέλθει ο ίδιος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του για να παραστεί στη
δειγματοληψία. Εφ΄ όσον ο προμηθευτής δεν προσέλθει, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος, λόγω κωλύματος ή αρνήσεως, θα διενεργείται δειγματοληψία
απουσία του και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογράφεται
από τον Διοικητή ή τον Υποδιοικητή της Μονάδας, και τον Αξκό υγειονομικού που
εκτελεί την δειγματοληψία. Η δειγματοληψία από τον εκτελούντα ιατρό θα γίνεται
χρησιμοποιώντας φορητό ψυγείο (ισόθερμο ψυγείο) και τα είδη θα αποστέλλονται
για έλεγχο σε στρατιωτικό ή κρατικό χημείο.
2. Επιτροπή Αξκών του ΚΕΔΑ/ΣΚ επισκέπτεται περιοδικά χωρίς
προειδοποίηση τα εργαστήρια και ελέγχει την τήρηση των υγειονομικών κανόνων
της επεξεργασίας και εναποθήκευσης των προοριζομένων για τη Μονάδα
προϊόντων, όπως και την κατάσταση των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών.
Επίσης μπορεί να παίρνει κατά την κρίση της δείγματα για έλεγχο και να τα
αποστέλλει σε Στρατιωτικό ή Κρατικό Χημείο.
Άρθρο 5
Κυρώσεις – Κήρυξη Προμηθευτή ως Έκπτωτου- Διαιτησία
1. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα παραλείψει
να χορηγήσει στον προβλεπόμενο χρόνο τα προϊόντα ή χορηγήσει αυτά με
καθυστέρηση ή δεν έχει τα αντίστοιχα προϊόντα, η Μονάδα έχει το δικαίωμα
κατόπιν συνεννοήσεως με την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβών, να προβεί στην
αγορά των αντίστοιχων προϊόντων από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε η τυχόν
επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και αυτής του ελεύθερου εμπορίου
καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε με την αιτία αυτή, θα βαρύνουν
τον προμηθευτή και θα καταλογίζεται σε βάρος του, με σχετική απόφαση του
ΚΕΔΑ/ΣΚ και βάση του πρωτοκόλλου παραλαβής της επιτροπής, στο οποίο θα
αναφέρονται οι σχετικές ελλείψεις του προμηθευτή και θα προσυπογράφει ο
προμηθευτής ή ο παρευρισκόμενος αντιπρόσωπος του υποχρεωτικά.
2. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τηρήσει τους όρους της
συμβάσεως (π.χ. είδη που δεν πληρούν τις προδιαγραφές μετά από χημική ή
μικροβιολογική ή μακροσκοπική εξέταση, εκπρόθεσμη παράδοση, άρνηση
αντικατάστασης απορριφθέντων προϊόντων, έλλειψη προϊόντων), η Υπηρεσία του
επιβάλει χρηματικά πρόστιμα τα οποία κλιμακώνονται όπως φαίνεται παρακάτω :
α. Την πρώτη φορά ποσού ευρώ διακοσίων πενήντα (250,00)
β. Την δεύτερη φορά ποσού ευρώ τετρακοσίων (400,00)
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3. Η είσπραξη του προστίμου θα γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
επιβολή του.
4. Σε περίπτωση υποτροπής ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Με την
έκπτωση επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :
α. Έκπτωση του προμηθευτή από την κατακύρωση του διαγωνισμού στο
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ΄ αυτήν.
β. Κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του
αντίστοιχου Μετοχικού Ταμείου των Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Προμήθεια του είδους είτε από τον επόμενο μειοδότη στο διαγωνισμό,
είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό, ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του της τυχόν επί πλέον διαφοράς τιμής η
οποία εισπράττεται είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με
τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
5. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση του Αγοραστή
σε θετική ζημιά του, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της αδυναμίας του
προμηθευτή να τηρήσει τους όρους της συμβάσεως.
6. Σε περίπτωση απόρριψης μέρους ή όλης της ποσότητας των προιόντων
και εφ΄ όσον ο προμηθευτής δεν συμφωνεί με την απόφαση της επιτροπής
παραλαβής, έχει δικαίωμα να ζητήσει το αργότερο σε δύο (2) ημέρες από την
υπογραφή του πρωτοκόλλου απορρίψεως, την παραπομπή στην Επιτροπή
Επίλυσης Διαφορών.
7. Επιτροπή Διαιτησίας θα συγκροτείται όπως το άρθρο 69 του Π.Δ. 284/89
καθορίζει.
8. Η αίτηση για παραπομπή στη διαιτησία υποβάλλεται εγγράφως στο
ΚΕΔΑ/Σκ και τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν τον προμηθευτή.
9. Η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει, ο δε προμηθευτής αφού υπέβαλε
αίτηση για διαιτησία, καμία αποζημίωση δεν δικαιούται να ζητήσει από αυτήν, για
κάθε ζημιά που υπέστη κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα μέχρι εκδόσεως
της απόφασης.
Άρθρο 6
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία
1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί
ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία παράδοσης των
προϊόντων μέσα στον συμβατικό χρόνο ή αντικατάστασης απορριφθέντων
προϊόντων. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. Ως
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του
καταστήματος του ή του εργοστασίου του προμηθευτή.
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β. Γενική η μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή το εργοστάσιο του
προμηθευτή που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του.
γ. Πλημμύρα.
δ. Σεισμός .
ε. Πόλεμος.
στ. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων που έχει
πιστοποιηθεί αρμοδίως και εφ΄ όσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης.
2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην Υπηρεσία
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την εκδήλωση τους,
ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει στην
ίδια προθεσμία την έναρξη και λήξη τους, και να βεβαιωθούν από αρμόδια Αρχή.
3. Επισημαίνεται ότι για κανένα από τους ανωτέρω λόγους δεν θα γίνουν
αποδεκτοί εφόσον ο προμηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλο καταναλωτή κατά
τις ημερομηνίες που επικαλεσθεί αδυναμία παράδοσης στην Μονάδα.
4. Για τα είδη που παραδίδει στην Τροφοδοσία θα εκδίδει κανονικό τιμολόγιο
και θα εξοφλείται τοις μετρητοίς αυθημερόν απο το Σμήνος Τροφοδοσίας .
5. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται :
α. Να υπογράφει το βιβλίο ωνίων όπου απαιτείται.
β. Να προσκομίζει, χωρίς ειδοποίηση, φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα ΙΚΑ εντός των χρονικών ορίων ισχύος που καθορίζει ο αντίστοιχος
φορέας. Η μη προσκόμιση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
αποτελεί λόγο λύσεως της σύμβασης.
Άρθρο 7
Αυξομείωση ποσοτήτων
1.
Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής καθώς και της
αυξομείωσης των ποσοτήτων των υπό προμήθεια προϊόντων, ανάλογα με την
δύναμη τους και των προτιμήσεων του προσωπικού τους, κατά μέγιστο ποσοστό
30%.
2.
Η παραπάνω αυξομείωση ουδεμία επίδραση θα έχει στις τιμές που
έχουν καθοριστεί και ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει.
Άρθρο 8
Πληρωμή – Κρατήσεις
1. Η πληρωμή θα γίνεται καθημερινά με την παραλαβή των προς προμήθεια
ειδών από τον αρμόδιο αξιωματικό της Μονάδας με βάση τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
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α. Τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφονται τα πωλούμενα είδη λεπτομερώς
κατά είδος, ποσότητα και τιμή.
β. Εξοφλητική απόδειξη (εφ΄ όσον το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
΄΄ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ΄΄). Επί της εξοφλητικής απόδειξης θα αναφέρεται ο αριθμός
Τιμολογίου που εξοφλείται και η ημερομηνία έκδοσης του.
γ. Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο και
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας προς το Ι.Κ.Α. σε ισχύ.
δ. Τα σχετικά δελτία αποστολής των προϊόντων.
2. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με :
α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την
παράδοση των υπό προμήθεια εφοδίων στους χώρους του ΚΕΔΑ/ΣΚ.
β. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% (Ν. 4172/13) επί της καθαρής
αξίας των προϊόντων.

Άρθρο 9
Αναπροσαρμογή Τιμών
Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ένα έτος) καθώς και στην
περίπτωση παράτασης ισχύος αυτής για ένα (1) ακόμη εξάμηνο η χορηγούμενη
έκπτωση επί των μέσων τιμών των ειδών θα παραμείνει σταθερή.
Άρθρο 10
Εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης
1. Ο προμηθευτής κατάθεσε κατά την υπογραφή της παρούσης σύμβασης
στο ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης,
της
………………………………………Τράπεζας
με
αριθμό
……………………………….. ημερομηνίας εκδόσεως της …………………….και
ύψους
ποσού
ευρώ
…………………………………………………………………………………
2. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται εξήντα ημέρες (60) ημέρες μετά την
λήξη της σύμβασης και αφού τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες που απορρέουν
από τις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή.
Άρθρο 11
Τελικές Διατάξεις
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1. Αποκλείεται ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ολικά ή μερικά, σε
οποιοδήποτε τρίτο.
2. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση σύμβασης λύνεται, εφ΄
όσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από τα
δικαστήρια της περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισμός, με εφαρμογή του
Ελληνικού Δικαίου.
3. Τα Δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών προσώπων Δημοσίου
Δικαίου των Ε.Δ., των οργανισμών και των εκμεταλλεύσεων γενικά των Ενόπλων
Δυνάμεων που προκύπτουν από κάθε αιτία, επειδή δεν εφαρμόστηκαν οι όροι της
σύμβασης, εισπράττονται από όσα το Δημόσιο οφείλει στον προμηθευτή για
οποιαδήποτε αιτία και αν αυτά είναι ανεπαρκή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
4. Ο αγοραστής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα
ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών,
φόρων, τελών κλπ και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην
ποιότητα, στην τιμή και στον χρόνο παράδοσης των ειδών.
5. Η παρούσα σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο
στηρίζεται (Διακηρύξεις, όρους συμφωνιών, προσφορών κτλ), εκτός από προφανή
σφάλματα ή παραδρομές.
6.
Η Παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, και μετά την
ανάγνωση της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά,
το ένα (1) κρατήθηκε από το ΚΕΔΑ/ΣΚ και το άλλο πήρε ο προμηθευτής.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο Διοικητής

Ο Προμηθευτής

Επγος (Ο) Στυλ. Υφαντιδης
Ε.Ο.Υ
Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ Χατζηλάμπρου Κυριακή
Προιστ. Γραμματείας ΚΕΔΑ/Σ

