(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθ.2/ 18-1-2016 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α΄
Άρθρο 1ο
Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής

1.
Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω,
εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο του διαγωνισμού :
α)
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β)
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ)
συνεταιρισμοί
δ)
κοινοπραξίες προμηθευτών
Ο όρος "αγοραστής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στις (α), (β), (γ) και (δ)
κατηγορίες.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ΄ όσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
Άρθρο 2ο

Πληρωμή
Ο αγοραστής, κατά την
παραλαβή των άχρηστων ελαστικών
αεροσκαφών από τις Μονάδες, και σύμφωνα πάντα με τα σχετικά ζυγολόγια και τα
απαραίτητα πρωτόκολλα παράδοσης –παραλαβής, τα οποία θα υπογράφονται από την
τριμελή επιτροπή της Μονάδας και από τον ίδιο, θα υποχρεούται, μετά από σχετική
ειδοποίηση του Ταμείου, στην άμεση κατάθεση του ισόποσου.
Άρθρο 3ο
Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών
1.

Οι προσφορές πρέπει :
α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
β. Το ίδιο ισχύει και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
οικονομικός φορέας στο Ταμείο κατά την διάρκεια της σύμβασης.
2.
Οι προσφορές να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις
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αποσφράγιση της προσφοράς.
3.
Προσφορές για μέρος του υπό εκποίηση υλικού και όχι για το σύνολο που
ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού.
5.
Επίσης προσφορά η οποία υπολείπεται της τιμής εκκίνησης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα
τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα, που
θα είναι μονογραμμένα, θα γράφεται η λέξη ¨ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και αυτό θα είναι
επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση
των σελίδων είναι υποχρεωτική.
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις :
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………………………………………………
 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για …………………………………………
 Πίνακα περιεχομένων με συνεχή αρίθμηση των σελίδων όλων των
υποβληθέντων στοιχείων (1,2,3….).

A.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :
Α.1

Φάκελος

που θα περιλαμβάνει :
α.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία ορίζεται στα
οκτακόσια ευρώ (€ 800,00)
β.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚ Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται:



Τα στοιχεία του διαγωνισμού.

 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
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Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις

τους.
 Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920 όπως εκάστοτε
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990.
 Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
 Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ 118/2007 κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
 Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα
αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
 Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 και ότι
δεν θα χρησιμοποιήσουν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους Αξιωματικούς, για
τους οποίους δεν παρήλθε πενταετία από την αποστρατεία τους.
γ.
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β ΠΔ 118/07).
Α.2

Φάκελος

με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, θα περιλαμβάνει:
1).
Άδεια ( ή άδειες) Πανελλήνιας κάλυψης συλλογής και
μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων ( οι οποίες εκδίδονται από τις οικείες

αποκεντρωμένες διοικήσεις, βάσει του διατακτικού των οποίων μπορούν να
συλλέγονται και να μεταφέρονται απόβλητα με τον κωδικό 16 01 03 << ελαστικά
στο τέλος του κύκλου ζωής τους >>του Ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων) .
2). Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης βιομηχανίας ή σύμβαση με
εγκατάσταση επεξεργασίας.
.
Α.3 Φάκελος
με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, θα
περιλαμβάνει:

-41).
Την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς
και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
2).

Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Άρθρο 1ο
Ισχύς Προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για έξι (6)
μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά
που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στο πλειοδότη μπορεί
να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον
αυτός το αποδεχτεί.
Άρθρο 2ο
Αποσφράγιση Προσφορών
1.

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής :

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται, μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και οι
τεχνικές προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την
αποδοχή της τεχνικής προσφοράς.
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία.
ε) Η τιμή θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
2.

Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3).

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από το Ταμείο (ΜΤΑ), οφείλει να υποβάλει
στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν :
α.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
β.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
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ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
γ.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101) όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μονό για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
ε. Για Νομικά πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά – συνεταιρισμοί τα
αναγραφόμενα των παρ. 2(γ) και 2(δ) του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και για τις Ενώσεις
Προμηθευτών τα αναγραφόμενα της παραγράφου 2(ε) του άρθρου 6 και του άρθρου 7
του ΠΔ 118/07.
Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3).
4.
Εάν ο πλειοδότης υπέρ του οποίου πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δεν
υποβάλει εντός του ανωτέρω χρόνου των είκοσι (20) ημερών το φάκελο των
δικαιολογητικών, ή τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν πληρούν τους όρους της
διακήρυξης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες και η
κατακύρωση γίνεται στον πλειοδότη με την αμέσως επόμενη υψηλότερη τιμή και ούτω
καθ΄ εξής.
5.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό
παραστατικό εκπροσώπησης.
Άρθρο 3ο
Αξιολόγηση Προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Ταμείου.
Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο
κατακύρωσης αποκλειστικά την υψηλότερη τιμή.

Άρθρο 4ο
Παραλαβή – Παράδοση Υλικών

1.

Καμία παράδοση υλικού δεν γίνεται πριν από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων άρθρων.

-62.
O πλειοδότης υποχρεούται να παραλαμβάνει, εντός (15) ημερών από την
με οποιοδήποτε τρόπο ημερομηνία ειδοποίησής του από τη Μονάδα, διαφορετικά θα
κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο πλειοδότης δεν κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 6 του σχεδίου σύμβασης.
3.
Επειδή η ποσότητα του εκποιουμένου υλικού υπολογίσθηκε κατά
προσέγγιση και είναι αδύνατη η ακριβής ζύγιση ή μέτρηση πριν την αποκομιδή του, ο
πλειοδότης:
α. Είναι υποχρεωμένος να παραλάβει και την τυχόν επιπλέον
υπάρχουσα στον συγκεκριμένο χώρο ποσότητα και μέχρι ποσοστού 25% της
προβλεπόμενης στην παρούσα Σύμβαση, εφόσον αυτό του ζητηθεί από τον Πωλητή.
β. Δεν δικαιούται να ζητήσει τη συμπλήρωση της τυχόν υπολειπόμενης
ποσότητας, εάν αυτή βρέθηκε μικρότερη από την, με την παρούσα Σύμβαση,
συμφωνούμενη ως εκτιμώμενη. Στην περίπτωση όμως αυτή, δικαιούται σε επιστροφή
της τυχόν καταβληθείσας στο ΜΤΑ αξίας της υπολειπόμενης ποσότητας, με την τιμή που
αυτή εισπράχθηκε, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιστροφής των χρημάτων.
4.
Κατά την παραλαβή των άχρηστων ελαστικών αφών, ο πλειοδότης
υποχρεούται με δικά του μέσα, έξοδα και ευθύνη, να ζυγίζει την εκποιούμενη ποσότητα
παρουσία της εκάστοτε τριμελούς επιτροπής παράδοσης των Μονάδων, και να εκδίδει
την απαιτούμενη «Βεβαίωση Παραλαβής» στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα που
παρέλαβε σε κιλά.
5. Επίσης κατά την παραλαβή των άχρηστων ελαστικών αφών , ο πλειοδότης
είναι υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί
οποιαδήποτε μορφής ρύπανση του χώρου ευθύνης των Μονάδων εντός του οποίου
ευρίσκεται. Σε περίπτωση ρύπανσης, ο πλειοδότης υποχρεούται στην άμεση
αποκατάσταση της βλάβης με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του.
6. Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης - παραλαβής του υλικού,
συντάσσεται, από την τριμελή Επιτροπή της Μονάδας, το σχετικό Πρωτόκολλο
παράδοσης - παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από την επιτροπή παράδοσης παραλαβής και τον αγοραστή ή τον εκπρόσωπό του, το οποίο υποβάλλεται στο τμήμα
Εκποιητέου Υλικού του ΜΤΑ μαζί με την «Βεβαίωση Παραλαβής» της εταιρείας και με
βάση αυτό γίνεται η τελική εκκαθάριση του λογαριασμού του Αγοραστή.
7. Στο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που θα συνταχθεί, πρέπει
οπωσδήποτε να αναγράφεται ότι ο αγοραστής, είναι γνώστης των όρων της παρούσας,
της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, των σχετικών διαταγών και κειμένων διατάξεων
καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του, σαν αγοραστής των
εκποιουμένων.
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Ενστάσεις – Προσφυγές
1.
Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής
αγοραστή στο διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την
κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης, μπορεί να
αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του ΠΔ 118/2007,
που υποβάλλονται από τον πλειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για
οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά
τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και
εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007.
2.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο υπέρ
του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης
αξίας του υπό εκποίηση είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του
παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών, μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από
έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/2005).
Άρθρο 6ο
Επιλογή Αγοραστή και Κατάρτιση Σύμβασης
1.
Η επιλογή του και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα
γίνει με απόφαση του ΜΤΑ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
του διαγωνισμού.
2.
Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
«Δ» της παρούσας διακήρυξης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο
της σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αγοραστή.
3.
Ο αγοραστής στον οποίο κατακυρώθηκε η εκποίηση, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ
ορίστηκε vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ
απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το ΠΔ 118/07 συνέπειες,
μετά από απόφαση του Ταμείου.
4.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
θα εφαρμοσθούν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07), σχετικά με
τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και
θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
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Εγγυήσεις
1.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν,
σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν
δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως
η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή
κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων
θα δίνεται σε ευρώ (€).
2.

Εγγύηση Συμμετοχής :

α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος, η οποία ορίζεται στα οκτακόσια ευρώ(€ 800,00).
β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε
περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος
δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
γ.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται :
α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς
τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά.
β) στον πλειοδότη, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την
υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης .
3.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

α.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o αγοραστής είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή, η
οποία θα ανέρχεται στο ποσό των € 1.000,00.
β.
για πέντε (5) έτη.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι χρονικής ισχύος

4.
Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
5.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (ΚΠΔ).
6.
Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα
υποδείγματα του
Παραρτήματος «Γ». Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών
επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν
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που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.
Άρθρο 8ο
Άλλοι Ειδικοί Όροι

1.

Ο αγοραστής κατά την παραλαβή του εκποιούμενου υλικού είναι
προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του προσωπικού του που θα ασχολείται με
την εργασία της παραλαβής, μέχρι της ολοκλήρωσης της παράδοσης και το Ταμείο
ουδεμία ευθύνη έχει και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση οποιασδήποτε φύσεως.
2. Τo προσωπικό του αγοραστή πρέπει να είναι ασφαλισμένο κατά
κινδύνων από ατυχήματα, με δαπάνες και με μέριμνα αυτού.
3.

Η ασφάλεια πρέπει να καλύπτει κάθε αστική ευθύνη.

4. Επίσης ο αγοραστής ευθύνεται για κάθε κλοπή, βλάβη, ζημιά που τυχόν
θα προξενήσει αυτός ή το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή υλικά της
ΠΑ, κατά τις εργασίες της παραλαβής.
5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τέσσερα (4) έτη, με δυνατότητα
παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος κοινή συναινέσει των συμβαλλομένων, από την
υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 9ο
Λοιπές Διατάξεις
1.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Π.Δ.
118/2007 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995.
2.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθ.2 /18-1-2016 )
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1.1.1 Ονομασία Τράπεζας…………………………
Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία
απευθύνεται)
Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ……………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………….
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
………………….
για
την
Εταιρεία
…………………………………………………………..
οδός
…………………………..
αριθμός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την Εταιρεία 1)
…………………………... και 2) ……………………………. ατομικά για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρων υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας
τους ως μελών της Ένωσης αγοραστών ή Κοινοπραξίας), για τη συμμετοχή της στο
διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. ή τυχόν επανάληψή του, για την
εκποίηση ………….…………..… σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ………………... διακήρυξή
σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς
της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της εκποίησης σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά,
χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα
του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης
αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την
Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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1.1.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1.1.2.1 Ονομασία Τράπεζας…………………………
Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία
απευθύνεται)
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία
……………………….) οδός
…………………….. αριθ. ……………. ως αγοραστής
πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως πωλητές, που θα καλύπτει την εκποίηση
…………………………..…., συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούμενη
δυνάμει της υπ’ αριθ. ….
του ΜΤΑ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση
αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ΕΥΡΩ ……………………..
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιρειών
1)
…………….……
……………………..
και
2)
………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης
Αγοραστών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να
καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις
ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να
εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση
σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθ.2/18-1-2016)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄»

<< EKΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑ >>

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ :

………………….

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο

Β.

2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο

:
:
:
:
:
:

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Κήρυξη Αγοραστή ως Εκπτώτου
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παραλαβή
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
Εγγυοδοσία

: Άλλοι όροι

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 9ο

Ε.

Γενικοί Όροι

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 8ο

Δ.

Σ.. ……./16

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

Γ.

:

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

: Παράδοση – Παραλαβή

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 10ο
Άρθρο 11ο

: Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης
: Ολοκλήρωση Σύμβασης

- 13 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ. : 210 – 3675285

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ……./15
ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

: ……………… €

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Α .
Στην Αθήνα σήμερα ……………οι συμβαλλόμενοι, αφ΄ ενός μεν το Μετοχικό
Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ), Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 27),
εκπροσωπούμενο
από
τον
Γενικό
Διευθυντή
ΜΤΑ
Ασμχο
(Ο)………………………………….., δυνάμει του υπ΄ αριθμ. 1988/39 ΑΝ και και αφ΄
ετέρου ο κ………………………….. ………………………………………, που ενεργεί ως
εκπρόσωπος της ………………………………………. υπό στοιχεία Αστυνομικής
Ταυτότητας
……………………κάτοικος………………………
Οδός……………………………….,
ΑΦΜ……………………………../ΔΟΥ………………………..συμφώνησαν
και
έκαναν
ανεπιφύλακτα αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην
εκτέλεση σύμβασης του αγοραστή ΜΤΑ 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 ΕΔ των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων
των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του αγοραστή με τους όρους
συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο αγοραστής 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 εσόδων.
3.
To MTA δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται από
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της
ποιότητας των εκποιούμενων υλικών.
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Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95,
ΝΔ 721/1970, ΠΔ 118/07 σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες Κανονιστικές αυτών οδηγίες.
5.
Ο αγοραστής κατά την παραλαβή του εκποιούμενου υλικού είναι
προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του προσωπικού του που θα ασχολείται με
την εργασία της παραλαβής, μέχρι της ολοκλήρωσης της παράδοσης και η ΠΑ ουδεμία
ευθύνη έχει και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση οποιασδήποτε φύσεως.
6.
Τo προσωπικό του αγοραστή πρέπει να είναι ασφαλισμένο κατά
κινδύνων από ατυχήματα, με δαπάνες και με μέριμνα αυτού.
7.

Η ασφάλεια πρέπει να καλύπτει κάθε αστική ευθύνη.

8.
Επίσης ο αγοραστής ευθύνεται για κάθε κλοπή, βλάβη, ζημιά που
τυχόν θα προξενήσει αυτός ή το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή
υλικά της ΠΑ, κατά τις εργασίες της παραλαβής.

ΜΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

Άρθρο 2ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις.
1.
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην αποκομιδή των άχρηστων
ελαστικών αεροσκαφών από Μονάδες της Π.Α .
2.
Η τιμή για την εκποίηση των άχρηστων ελαστικών αεροσκαφών
ορίζεται στα ………ανά κιλό ,αναπροσαρμοζόμενη 5% ετησίως.
3.
Τον αγοραστή βαρύνουν μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και
λοιπά έξοδα για την παραλαβή των εκποιούμενων υλικών.
4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τέσσερα (4) έτη, με δυνατότητα
παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος κοινή συναινέσει των συμβαλλομένων, από την
υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 3ο
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Ο αγοραστής, κατά την παραλαβή των άχρηστων ελαστικών αεροσκαφών
από τις Μονάδες, και σύμφωνα πάντα με τα σχετικά ζυγολόγια και τα απαραίτητα
πρωτόκολλα παράδοσης –παραλαβής, τα οποία θα υπογράφονται από την τριμελή
επιτροπή της Μονάδας και από τον ίδιο, θα υποχρεούται, μετά από σχετική ειδοποίηση
του Ταμείου, στην άμεση κατάθεση του ισόποσου στο Λογιστήριο του ΜΤΑ.
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Κήρυξη Αγοραστή ως Εκπτώτου.
1.
Σε περίπτωση μη παραλαβής των εκποιούμενων υλικών από τον
αγοραστή εντός των συμβατικών προθεσμιών, η Υπηρεσία κηρύσσει τον αγοραστή
έκπτωτο με βάση το άρθρο 34 του ΠΔ 118/07 και επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευτικά τις
ακόλουθες κυρώσεις :
α.
Εκποίηση των υλικών σε βάρος του εκπτώτου αγοραστή, είτε από
τους υπόλοιπους αγοραστές 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 ΠΔ 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αγοραστή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη
και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα εκποίηση, κατά τα παραπάνω
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται
με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου 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 (ΜΤΑ).
γ.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αγοραστή από το
σύνολο των διαγωνισμών των Φορέων. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση
πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του αρμόδιου Οργάνου.
δ.
Καταλογισμός στον αγοραστή ποσού ίσου με το 10% της αξίας
της εκποίησης για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να
παραλάβει τα εκποιούμενα υλικά κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση 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 ΠΔ 118/07.

Άρθρο 5ο
Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παραλαβή.
1. Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών ολοκληρωθεί μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 118/07,
επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής :
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Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του ΠΔ 118/07
χρόνου παράτασης, ποσοστού 1% επί της συμβατικής αξίας του συνόλου της
εκποίησης.
β.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το
1/4 μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπομένου από το άρθρο 26 του ΠΔ 118/07
χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του συνόλου της εκποίησης.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α. και
β. προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
γ.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5%
επί της συμβατικής αξίας του συνόλου της εκποίησης.
Άρθρο 6ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον αγοραστή, αλλά χορηγείται κατά
την κρίση του αρμοδίου φορέα του ΜΤΑ παράταση των συμβατικών προθεσμιών
ολοκλήρωσης της παράδοσης των εκποιούμενων υλικών στον αγοραστή, εφόσον
διαπιστωθεί :
α.
Υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
β.
Ανωτέρα βία εξαιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία
ολοκλήρωσης της παράδοσης των εκποιούμενων υλικών μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η
απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον αγοραστή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
(1)
Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την
διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αγοραστή.
(2)
Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα του
αγοραστή.
(3)
Πλημμύρα.
(4)
Σεισμός.
(5)
Πόλεμος
(6)
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 τον αγοραστή.
(7)
Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς
Δικτύου).
(8)
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
2.
Τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία πρέπει να αναφερθούν από
τον αγοραστή, εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την εκδήλωσή τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας Αρχής.

- 17 Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο αγοραστής θα πρέπει να τα αναφέρει μέσα στην ίδια
προθεσμία την έναρξη και λήξη τους.
Άρθρο 7ο
Εγγυοδοσία.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o αγοραστής κατέθεσε την υπ’
αριθμ……………………...επιστολή,
ισχύος
μέχρι…….………………………
ποσού…………………………………. ευρώ…………………………………., η οποία θα
επιστραφεί σ’ αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύμβασης.

ΟΡΟΙ

Μ Ε Ρ Ο Σ ΤΡΙΤΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ–ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 8ο
Παράδοση – Παραλαβή.

1.
Τα υλικά θα παραδίδονται στον αγοραστή από αρμόδια επιτροπή των
Μονάδων όπου βρίσκονται που θα έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, στην
κατάσταση που θα ευρίσκονται κατά το χρόνο παράδοσης.
2.
Η παραλαβή των υλικών από τον αγοραστή θα πραγματοποιείται με
προσωπικό και μέσα δικά του από τις Μονάδες που αυτά είναι αποθηκευμένα, εντός
δέκα πέντε (15) ημερών μετά από την σχετική ειδοποίηση των Μονάδων.
3.
Δεν επιτρέπεται επιλογή και ένσταση του αγοραστή κατά την παραλαβή
των υλικών, όσον αφορά στην τρέχουσα ποιοτική κατάσταση του εκποιούμενου υλικού.
4.
Κατά την παράδοση θα συντάσσεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο
παράδοσης – παραλαβής υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή της Μονάδας και
τον αγοραστή καθώς επίσης τα ζυγολόγια και η βεβαίωση παραλαβής από την εταιρεία.
Ο αγοραστής υποχρεούται να παραδώσει ένα αντίγραφο της βεβαίωσης στην Επιτροπή
Παράδοσης της Μονάδος.
M Ε Ρ Ο Σ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 9Ο
Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης
1.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 § 4 του ΠΔ 118/07, η
σύμβαση τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, ύστερα από απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ.
Τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτών των όρων γίνεται εγγράφως, με γραπτή
τροποποιητική της παρούσας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων. Η απόφαση της
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οιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
2.
Πράξεις ή παραλείψεις των συμβαλλομένων επ΄ ουδενί θεωρούνται ότι
ενέχουν σιωπηρή τροποποίηση της σύμβασης αυτής ή οιουδήποτε όρου της. Κάθε
ανοχή ή καθυστέρηση ή αμέλεια των συμβαλλομένων στην άσκηση των δικαιωμάτων
τους ή αξιώσεών τους, δεν θεωρείται ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτά.
Άρθρο 10ο
Ολοκλήρωση Σύμβασης.
1.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α.
Καταβλήθηκε στο MTA το σύνολο της προβλεπόμενης από τη
σύμβαση τιμής της εκποίησης.
β.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
2.
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.

αναγνώσθηκε

και

