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Συν:

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών Ουζομεζέδων για τις Ανάγκες Εστιατορίου Μονάδος.
ΣΧΕΤ : α. Ν.2286/95
β. Π.Δ 118/07
1.

Έχοντας υπόψη:
α.

Τις διατάξεις όπως ισχύουν από:

(1)
Το Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/1970) «Περί Οικονομικής
Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.».
(2)
Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/22-03-1994), άρθρο 24
(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
(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-Δημόσιο Λογιστικό ».
(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 (ΦΕΚ Α’ 150/10-7-2007) «Κανονισμός
Προμηθειών του Δημοσίου».
(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».

(9)

Τη Φ. 831/ΑΔ 876424/Σ.363/19-2-13/ΓΕΑ/Δ6

β.
Την αναγκαιότητα-σκοπιμότητα υλοποίησης της υπόψη
προμήθειας, ενόψει θερινής λειτουργίας της Μονάδας.
γ.
Τη μερίδα αποθέσεων της Μονάδας «Κέρδη Κυλικείου», η
οποία εμφανίζει ικανό υπόλοιπο.
2.

Καλούμε

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές
τους για προμήθεια ειδών ατομικών ουζομεζέδων, ως το Παράρτημα «Α» και
προϋπολογιζόμενου ποσού έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (6.635,85€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι
την 15η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.
3.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη Κεντρική Γραμματεία του ΚΕΔΑ Σκοτίνας (Παραλία
Σκοτίνας ΤΚ 600 63) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή
ή courrier, στην ως άνω διεύθυνση. Υπόδειγμα προσφοράς φαίνεται στο παράρημα «Β» της παρούσης. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
4.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.
5.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, που θα γίνει την
15η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., θα γίνει δημόσια, από
την ορισθείσα με 22/3-2-16 Η.Δ.Μ Επιτροπή Διενέργειας Έρευνας Αγοράς της
Μονάδας και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι
εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά τους το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Θα ακολουθήσει σύνταξη σχετικού Πρακτικού Αξιολόγησης και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων υπόκειται στον Ε.Ο.Ε (ΑΤΑ/Γ3).
6.
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. Επίσης διευκρινίζεται ότι, οι συμβεβλημένοι με το ΣΕΠΑ προμηθευτές,
που επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά τους δεν υποβάλλεται κατά παράβαση των όρων συνεργασίας τους με το ΣΕΠΑ.
7.
Η ποιότητα των προς προμήθεια ειδών, που θα είναι Α΄ ποιότητας,
θα πληρούν τις αγορανομικές και λοιπές διατάξεις των κανόνων περί υγιεινής
των τροφίµων όπως αυτές ισχύουν στο ελεύθερο εμπόριο. Το ίδιο και τα μέσα

μεταφοράς των αγαθών. Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος (θα ληφθεί η αναγόμενη τιμή
κιλού στραγγισμένου βάρους) του πίνακα ειδών των ειδικών όρων (παράρτημα
«Α») και την κατακύρωση θα ακολουθήσει η υπογραφή σχετικής σύμβασης, ως
το παράρτημα «Γ» της παρούσας.
8.
Η παράδοση, µε δαπάνη του προμηθευτή, θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας, στο Μερικό Κυλικείο Παραλίας 2 (Ουζερί),
εντός 48 ωρών από την τοποθέτηση της παραγγελίας.
9.
Για κάθε παραγγελία, θα εκδίδεται από τον προμηθευτή δελτίο αποστολής- τιµολόγιο. Τα είδη αφού παραληφθούν καλώς από την Υπηρεσία, εντός το πολύ τριών εργάσιμων ημερών, θα πραγματοποιείται από το Κεντρικό
Κυλικείο η εξόφληση του σχετικού τιµολογίου µε την προσκόμιση φορολογικής
και ασφαλιστικής ενημερότητας.
10.
Στα προσφερόμενα είδη του παραρτήματος «Α» οι τιµές θα δοθούν
ανά τεμάχιο, σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Θα αναγράφεται η
µάρκα του κάθε είδους που θα προσφερθεί και ότι άλλα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητο [π.χ. μεικτό και στραγγισμένο βάρος, η ποσότητα κάθε πακέτου
κ.λ.π.]. Σχετικά με την σύνταξη των προσφορών και για ευκολότερη εκτίμησή οι
τιμές θα δοθούν με ακρίβεια μέχρι 2 δεκαδικών ψηφίων, θα συνταχθούν με την
τάξη και τη σειρά του συνημμένου πίνακα προϊόντων και θα δοθούν σε απόλυτες
τιμές.
11.
Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή εντοπισθούν προϊόντα κατεστραμμένα ή ληγμένα ή με κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη συσκευασία χωρίς υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, αυτά αντικαθίστανται από τον προμηθευτή.
12.
Για πληροφορίες που αφορούν στους οικονομικούς όρους της παρούσας προμήθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Οικονομικού της Μονάδας, τηλέφωνο 23520-90140.
Σμχος (Ι) Δημ.Μπουτσέλης
Διοικητής
Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ Χατζηλάμπρου Κυριακή
Γραμματέας ΚΕΔΑ Σκοτίνας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
«Β»: ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Γ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
Στη Φ. 830/ ΑΔ.120 /Σ.59

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ
Σκοτίνα 15-2-16

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΥΖΟΜΕΖΕΔΩΝ
ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ
1. Το ΚΕΔΑ/Σ διενεργεί έρευνα αγοράς με κλειστές προσφορές και με κριτήριο
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή ανά κιλό στραγγισμένου βάρους, σύμφωνα με τις
διατάξεις περί προμηθειών της Π.Α. για περιοδική προμήθεια τεσσάρων (4) μηνών
από 1-6-16 έως 30-9-16, των κάτωθι ειδών ατομικών συσκευασμένων ουζομεζέδων μεικτού βάρους 150-250 γραμμαρίων, προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας :
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Γαύρος μαρινάτος
Σκουμπρί φιλέτο καπνιστό
Τονολακέρδα
Ουζομεζές-μιξ ψαρικών
Τσιροσαλάτα καπνιστή
Χταπόδι ξυδάτο
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30%

Τεμ.
400
400
300
300
300
200

Π/Υ Τιμή
1,90
1,90
2,40
1,90
2,20
3,40
+φπα 23%

Αξία
760,00
760,00
720,00
570,00
660,00
680,00
4.150,00€
5.104,50€
6.635,85€

Η συνολική Π/Υ αξία των ανωτέρω ειδών ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (6.635,85 €) περίπου και
οι συσκευασίες κατά προσέγγιση θα πρέπει να είναι 150-250 γρ. μεικτού βάρους.
2. Το ΚΕΔΑ/Σ έχει το δικαίωμα αυξομείωσης της ανωτέρω εκτιμώμενης ποσότητας μέχρι 30%.
3. Παράδοση των ανωτέρω ειδών κατά τις εργάσιμες ώρες στο χώρο του
Μπαρ Παραλίας 2 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. Εξόφληση του προμηθευτή τοις μετρητοίς από το Κεντρικό Κυλικείο της Μονάδος με παράδοση των ειδών και έκδοση κανονικού τιμολογίου προμηθευτή επί
του οποίου θα αναγράφεται η ένδειξη ΄΄ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΄΄ με σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή. Επί της αρχικής αξίας του τιμολογίου θα διενεργείται παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% σύμφωνα με το Ν. 2198/94.
5. Η οικονομική προσφορά σας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει
να κατατεθεί, με μέριμνα σας, εντός σφραγισμένου φακέλου μέχρι την 15-3-2016
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μμ. στην Κεντρική Γραμματεία της Μονάδας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.

7. 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 ΟΥΖΟΜΕΖΕΔΩΝ ».
β. Η επωνυμία της επιχείρησης, καταστήματος ή εταιρείας που συμμετέχει
και σε περίπτωση αντιπροσώπου και η επωνυμία της αντιπροσωπείας του
προμηθευτή και η ακριβής διεύθυνση της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων
παραγωγής προϊόντων, τηλέφωνο FΑΧ.
8. Εντός του φακέλου πέραν του σχετικού εντύπου της οικονομικής
προσφοράς (με ανάλυση μεικτού και στραγγισμένου βάρους προσφερόμενης
συσκευασίας), θα πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως και τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
α. Αντίγραφο Αδείας Λειτουργίας της Επιχείρησης.
β. Υπεύθυνη δήλωση για την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
της παρούσας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
δ. Υπεύθυνη δήλωση για το εάν έχει ή όχι υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
ε. Βεβαίωση του ΕΦΕΤ ή άλλου αρμόδιου φορέα ή πιστοποιητικό ISO σε
ισχύ, (απλά φ/α), τα οποία αποδεικνύουν τη λειτουργία της επιχείρησης τροφίμων
σύμφωνα με τις αρχές του Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων
Ελέγχου ( HACCP) του παραγωγού και του εμπόρου (εάν απαιτείται από την νομοθεσία η τήρηση αυτού).
στ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι η συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία δεν γίνεται κατά παράβαση της συνεργασίας αυτού με το
ΣΕΠΑ (μόνο για τους συμβεβλημένους με ΣΕΠΑ προμηθευτές).
9. Προσφορά που δεν περιέχει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10. Ισχύς προσφοράς για εξήντα (60) ημέρες.
11. Η επιτροπή της Μονάδας πριν από την αποσφράγιση των προσφορών ή
και κατά την διάρκεια της σύμβασης της προμήθειας, δύναται να επισκεφθεί το
χώρο της επιχείρησης για εξέταση των εγκαταστάσεων.
12. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο
23520-90140 υπεύθυνος Επγός (Ο) Στυλ. Υφαντίδης.
Επγος (Ο) Στ. Υφαντίδης
Ε.Ο.Υ
Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ Χατζηλάμπρου Κυριακή
Γραμματέας ΚΕΔΑ/Σ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Στη Φ.830/ΑΔ. 120/Σ.59

ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Σκοτίνα
15-2-2016

ΠΡΟΣ: ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ……………………………………………………….
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

Γαύρος μαρινάτος

2

Σκουμπρί φιλέτο καπνιστό
Τονολακέρδα
Ουζομεζές-μιξ ψαρικών
Τσιροσαλάτα καπνιστή
Χταπόδι ξυδάτο

3
4
5
6

Τιμή
συσκ.

Μικτό Βάρος

Στραγγισμένο Βάρος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (π.χ
μάρκα κτλ)

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι:
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : EKATON Eξήντα (60) ΗΜΕΡΕΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών: Εντός 48 ωρών από την παραγγελία
Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα για αυξομείωσή τους σε ποσοστό 30%, αναλόγως των επιτευχθεισών τιμών στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και τις ανάγκες που τυχόν ανακύψουν κατά την υλοποίηση της δαπάνης, χωρίς καμία επιπρόσθετη επιβάρυνση στις τιμές και τους όρους προμήθειας.
Ο μειοδότης βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα
μέχρι οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών στις εγκαταστάσεις
της Υπηρεσίας.
Κατά την πληρωμή του μειοδότη:
Θα διενεργηθούν κρατήσεις ποσοστού 0,1036% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ και προείσπραξη
φόρου εισοδήματος 4%.
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς υπό έτερο έντυπο,
ωστόσο θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι ανωτέρω πληροφορίες.
2.

Σκοτίνα ……/….../2016
(σφραγίδα- υπογραφή αναδόχου)
Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ Χατζηλάμπρου Κυριακή
Γραμματέας ΚΕΔΑ/Σκ

Επγος (Ο) Στ. Υφαντίδης
Ε.Ο.Υ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
Στη Φ.830/ΑΔ.120 /Σ.59

ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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Ά ρ θ ρ ο 1ο
Γενικοί Όροι
1.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.
2.
Τα κάθε είδους δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Ε.Δ, των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των
Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους όρους συμφωνιών και τη σύμβαση, εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να
λαμβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν
επαρκούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων
Eσόδων.
3.
Η σύμβαση υπερισχύει παντός άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται (διακήρυξη, όροι συμφωνιών, προσφοράς κλπ.), εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών.
4.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4270/14/ΦΕΚ
Α143/28-6-14 και συμπληρώνεται από εκείνες του ΠΔ 118/07, σε συνδυασμό με
τις εκδοθείσες κανονιστικές αυτού οδηγίες.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
1.
Η παρούσα σύμβαση, προϋπολογιζόμενης αξίας (…………….) και δυνατότητα αυξομείωση της αξίας των υπό προμήθεια ειδών 30% και χρονικής διάρκειας
τεσσάρων μηνών, από…………… έως ………..., αφορά στην περιοδική προμή-

θεια ειδών ουζομεζέδων προς κάλυψη αναγκών Κεντρικού Κυλικείου και Εστιατορίου Μονάδος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους που αναφέρονται στο κανονισμό τροφίμων και ποτών (Κ.Τ.Π.) στις κατωτέρω τιμές ανα είδος,
χωρίς ΦΠΑ :
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Γαύρος μαρινάτος
Σκουμπρί φιλέτο καπνιστό
Τονολακέρδα
Ουζομεζές-μιξ ψαρικών
Τσιροσαλάτα καπνιστή
Χταπόδι ξυδάτο
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άσκηση προαίρεσης 30%
ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τεμ.
400
400
300
300
300
200

Τιμή
……………
……………
………….
…………….
…………..
…………..
+φπα 23%.........

Π/Υ Αξία
………………
………………
……………….
…………………
……………
…………….
………………€
…………..….€

2.
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο προβλεπόμενος Φ.Π.Α. σήμερα 23%,που επιβαρύνει την Υπηρεσία.
3.
Ο προμηθευτής απαλλάσσεται από κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών Ταμείων
Π.Α. ενώ κατά την εξόφληση του θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος (Φ.Ε) 4%,
σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.2238/94, καθώς και κράτηση 0,1036% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ποσού …………, το οποίο θα παρακρατηθεί κατά την πρώτη εξόφληση
του προμηθευτή.
4.

Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με :

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις της Μονάδας (ΛέσχηΔιαχείριση Τροφοδοσίας).
β.

Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων του

κλπ.
γ.
Το κόστος των τυχόν εργαστηριακών ελέγχων των υπό προμήθεια
ειδών όταν αυτοί πραγματοποιούνται μέχρι μία (1) φορά το μήνα ή, αθροιστικά,
μέχρι δώδεκα (12) ελέγχους κατ’ έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους, το κόστος θα
βαρύνει την Υπηρεσία.
5.
Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα για την κατά κρίση της τοποθέτηση παραγγελιών επί των ανωτέρω ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες του προσωπικού της, τις
προτιμήσεις του.

Ά ρ θ ρ ο 3ο
Πληρωμή - Δικαιολογητικά
1.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από τον Υπόλογο Κεντρικού Κυλικείου της Μονάδος, ως εξής:
Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση των ειδών στο Μπαρ Παραλίας 2, θα
εκδίδει αντίστοιχο τιμολόγιο-δελτίο αποστολής, το οποίο θα εξοφλείται τοις μετρητοίς, μετά τον απαιτούμενο έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των ειδών από
τριμελή επιτροπή , αποτελούμενη από τον υπεύθυνο βάρδιας του Μερικού Κυλικείου , τον Ιατρό Μονάδος και τον Υπόλογο Κ. Κυλικείου. Επισημαίνεται ότι ο
προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εντός των χρονικών ορίων ισχύος που καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας.
2.
Η μη προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αποτελεί λόγο λύσεως της σύμβασης.
3. Η πληρωμή διέπεται από τα καθοριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/ 56-2003) “Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35 της 29-062000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου
1.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης
που του δόθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. Στον
προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή
του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Προμήθεια των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, είτε από
τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν
κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ 118/07. Κάθε άμεση
ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός
γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια ειδών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
β.
Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α).

γ.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων , που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής
του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται
μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
δ.
Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας
των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να
παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην
περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου
32 του Π.Δ 118/07.
2.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε, με ευθύνη του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.
Σε περίπτωση που η προμήθεια των ειδών σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή
γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της
ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση,
κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά
που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύμβασης- Ποινικές Ρήτρες
1.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής παραβεί τους όρους της σύμβασης, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Όσον αφορά τις περιπτώσεις αδυναμίας υλοποίησης παραγγελιών, καθυστερήσεων και ελλείψεων:
(1)
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μίας (1)
ημέρας, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
(2)
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από μία (1)
έως δύο (2) ημέρες, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
(3)
Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο (2) ημερών, ποσοστό 5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α.
β. Όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του προμηθευτή προς τους κανονισμούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας, έγγραφη σύστα-

ση, ενώ σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, η Μονάδα δύναται να
εισηγηθεί προς την Προϊστάμενη Αρχή, την κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου.
γ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους ελέγχους κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης 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, καθώς και τα ελεγχόμενα αντικείμενα επιθεώρησης των
Προσθηκών «1» και «2» των Ειδικών Όρων:
(1)

Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 1.500 €.

(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 2.000 €.

(3)

Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο

(4)

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

2.500 €.

δ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους ελέγχους
των αρμόδιων οργάνων Μονάδος και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια
υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
(1)
Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 € και έγγραφη ενημέρωση και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρμόδια Νομαρχία
και στο ΓΕΣ-ΓΕΝ-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
είτε από τον επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό 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.
2.
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.
3.
Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού παραβατικών
παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των προβληματικών ειδών.
4.
Οι παραβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά, εντός χρονικού
διαστήματος δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με τον εκάστοτε προμηθευτή.

5.
Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 15 παρ. 5 του ΠΔ 118/07. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο έχων την
οικονομική εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου,
που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
του διαγωνισμού. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
6.
Αν η προσφυγή γίνει δεκτή εν όλο ή εν μέρει, η επιβληθείσα ποινή εξαλείφεται ή προσαρμόζεται ανάλογα και το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται στον προμηθευτή με τις πληρωμές του επόμενου μήνα. Η απόρριψη της προσφυγής καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή.
7.
Τέλος, όταν ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά
ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17 των γενικών όρων, κυρώσεις.
Άρθρο
6ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα
βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία παράδοσης ή αντικατάστασης των ειδών, εντός του συμβατικού χρόνου. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας
επιβαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες,
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που τη συνιστούν, να αναφέρει αυτά εγγράφως και να προσκομίσει στη Μονάδα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ως
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά:
α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του
καταστήματος του προμηθευτή.
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του προμηθευτή που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του.
γ. Πλημμύρα.
δ. Σεισμός.
ε. Πόλεμος.
στ. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων και εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύμβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή
προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.
2.
Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δε θα γίνεται αποδεκτός εφόσον ο προμηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλο καταναλωτή κατά τις ημερομηνίες που επικαλέσθηκε αδυναμία παράδοσης στη Μονάδα.

Ά ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυοδοσία
Ο προμηθευτής κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των όρων
της παρούσας σύμβασης, την υπ’ αριθμ……………………………. επιστολή, ισχύος μέχρι την………………………. ποσού ευρώ …………………………………. που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υπό προμήθεια
ειδών, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη
και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.
Ά ρ θ ρ ο 8ο
Παράδοση-Παραλαβή-Προθεσμία
1.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στη Διαχείριση Τροφοδοσίας της
Μονάδος, καθημερινά (Κυριακές – Αργίες δεν εξαιρούνται), εντός 48 ωρών από
την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρμόδια όργανα
της Μονάδας, ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής και σύμφωνα με τα κριτήρια της
Υπηρεσίας και την προσφορά του προμηθευτή.
2.
Η συσκευασία των προς παράδοση υλικών θα είναι όπως του εμπορίου και
πάντα σύμφωνη με το πνεύμα των Διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση,
3.
Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των προϊόντων
στις Μονάδες, πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων με την απαιτούμενη ισοθερμική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που μεταφέρουν.
Ακόμη, ο χώρος τοποθέτησης των προϊόντων πρέπει να διατηρείται καθαρός.
4.
Επίσης, η Μονάδα κατά την κρίση της και παρουσία του προμηθευτή ή του
αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση ειδών τα
οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν
δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους :
α. Μικροβιολογικό.
β. Χημική Ανάλυση.
γ. Ιστολογική Εξέταση.
5.
Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το κόστος τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης, τον προμηθευτή θα βαρύνει και το
κόστος των ανωτέρω ελέγχων και χημικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται μέχρι μία φορά το μήνα ή δώδεκα κατά έτος. 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 τροφίμων.
7. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδος (μακροσκοπικά),τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των

παραλαμβανόμενων ειδών. Σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις
από τους όρους της σύμβασης, η επιτροπή θα εισηγείται την απόρριψή του, αναφέροντας απαραιτήτως του 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 από το ΠΔ
118/07 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.
Ά ρ θ ρ ο 9ο
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 λαμβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις
περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα δικαιώματα του Μ.Τ.Α που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.
Ά ρ θ ρ ο 10ο
Υποχρεώσεις Προμηθευτή
1.
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.
β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόμους και τον κανονισμό
λειτουργίας της Υπηρεσίας.
2.
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.
3. Επιπλέον, σε περίπτωση που προκληθεί ατύχημα από αμέλεια του προσωπικού του προμηθευτή προς οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα.

4. 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.
5.
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η Μονάδα μπορεί να κάνει ποιοτικό έλεγχο
των ειδών, κατόπιν αποστολής δειγμάτων των προϊόντων στα αρμόδια Κρατικά
Χημεία.
6.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διευκολύνει την αρμόδια επιτροπή της Μονάδας, κατά τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στην παρ. 4 άρθρου 8
του παρόντος.
Ά ρ θ ρ ο 11ο
Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης
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.
Ά ρ θ ρ ο 12ο
Αναπροσαρμογή Τιμών
1.
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 των προϊόντων.
2.
Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
Ά ρ θ ρ ο 13ο
Ολοκλήρωση Σύμβασης
1.

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 τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση, του άρθρου 7 της
παρούσας.
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι
περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2.
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.
ΟΙ
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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