INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.06.14 11:45:18
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΧΙ16-ΠΛ6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA
201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
FAX No : 210 5504567
ΤΗΛ:210-550 4390
Φ.831/Α∆. 5200
ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 13-6-16

ΘΕΜΑ :

∆ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, υπ’ αριθµό 12/16, για την Προµήθεια
Υλικών Α/Φ CL-215

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:
α.
Του Ν∆ 721/1970 (ΦΕΚ Α΄ 251/23-11-70) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και
Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3257/2004.
β.
Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και
Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα..
γ.
Τις διατάξεις του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε.
δ.
Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και
την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ
Α΄ 202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του
ΚΠ∆).
ε.
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραµµα ∆ιαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις».
στ.
Του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία
ης
89/665 ΕΟΚ» του Συµβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
ης
25 Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 66/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
ης
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ∆εκεµβρίου 2007 (L335), όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε το Ν. 4055/12 (ΦΕΚ 51/Α΄) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
ζ.
Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
η

Του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

θ
Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρµογή
της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση
των καθυστερήσεων πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές».
ι. Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.
4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄167/23-07-2013),
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/07-04-2014).
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ια
Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα –
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3
περί «Απλούστευσης διαδικασιών προµηθειών ∆ηµοσίου».
ιβ
Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (αντικατέστησε τις
διατάξεις του Ν. 2362/1995), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4281/14 και ισχύει.
ιγ
Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 157 ‘’Εγγυήσεις’’ (ΦΕΚ τ.Α΄
160/08-08-14).
ιδ
Του Π∆ 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆)» (ΦΕΚ Α΄ 150/107-07).
ιε
Του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ
194Α΄/22-11-10) καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρµογής του βάσει του υπ΄ αριθµ. πρωτ.
2/9118/0026/29-12-2010 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµικών.

2.

Τις κάτωθι αποφάσεις :

α
Την υπ΄ αριθ. Π1/4232/22-9-2007 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε
την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή του ΚΠ∆ (Π∆ 118/07).
β
Την υπ΄ αριθ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ
2300Β΄/3-12-2007) «Περί µεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα
της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από
αυτές», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συµπληρωθεί µε την υπ΄ αριθµ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/2507-2008 απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1753).
γ

Την υπ΄ αριθµ. Φ.890/Α∆.880673/Σ.1538/22-08-2012 ∆ιαταγή του ΓΕΑ/∆6, µε

την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή του Ν. 3548/2007, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το
Ν. 3801/2009.
δ. Την υπ’ αριθµ. Π1/3306/3-11-10 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την οποία καθορίζονται νέα όρια (60.000,00€ άνευ ΦΠΑ ανά
κωδικό είδους) εξαίρεση προµηθειών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ).
3.Επίσης λαµβάνοντας υπόψη:
α Τη Φ.831/Α∆.875620/Σ.122/30-01-14/ΓΕΑ/∆6 διαταγή, µε την οποία επιβάλλεται
πρόσθετη κράτηση ποσοστού 0,1036%, στις συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 238 του Ν.4072/12, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ).
β Το Υ.Σ 34/8-4-2016/201ΚΕΦΑ/∆2 (Α∆ΑΜ: 16REQ004156891)
γ Την ΑΑΥ 3634/11-5-16/∆ΑΥ/Γ2/2

(Α∆ΑΜ: 16REQ004503356)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ µειοδοτικό διαγωνισµό σε Eυρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την Προµήθεια υλικών Α/Φ CL-215 ως κάτωθι:
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Α/Α NSN

P/N

1

10
11
12
13
14
15

5305219090850
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330001182428
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5331004412861
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330006964603
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
3040000376516
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330005331021PD
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330007376468PX
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330219091595
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330219091597
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
3110015696864
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ

16

5330003283006

2
3
4
5
6
7
8
9

ΠΟΣ. (EA)

CPV

215-60020-2 KAI 88308 ΚΑΙ
PIN
82011-1
15478
76624
00198, 77445 GASKET

100

44531510-9

35

44425000-5

410919

00198

15

34312500-2

24895

00198, 05415, GASKET
77445
48521
NUT

90

44425000-5

30

42100000-0

00198

150

44425000-5

193249

NCAGE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SEAL

PACKING

89042
32386

00198, 77445 GASKET

50

44425000-5

215P63108-2

88308

GASKET

54

44425000-5

215P63108-4

88308

GASKET

38

44425000-5

854853
867447
8928
XF167-203-6
3200-200-1
36B079EQN07A
TF-3861

83298, 8X044 SHAFT
8X044, 83298 HEAD
35351
BRUSH
43991
BEARING
43334
BEARING
F0553
SEAL

1
1
10
17
14
17

31127000-2
31120000-3
31127000-2
44440000-6
44440000-6
44425000-5

59875

36

44425000-5

GASKET

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
9.982,56
806,56
21,43
63,48
32,14
831,70
147,77
2.000,41
1.111,50
229,02
4,46
803,57
409,82
875,00
22.976,87
642,86

17
18

19
20
21
22
23
24

Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
2915006054554ZX
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5331015771166
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330002918898
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5999007376416
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
6110003051202
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219140537
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219140427
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219138345
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ

TF-3803

00198

TX-90930-24 και 59875
TX90930-24 και
90930-24
TF-3559
GA019

KIT-D

1

34731500-5

O-RING

5

34312500-2
8,93

15

44425000-5
31710000-6

836948

64547, 83298 PLUG
27
CONTACT
83298, 8X044 PILE CARBON 13

88117-10

88308

TUBE ASSY

1

44164200-9

215-64007-278 88308

TUBE ASSY

2

44164200-9

215P63110-8

TUBE ASSY

3

44164200-9

126738

88308

281,25

GASKET

31200000-8

36,03
699,11
53,39
89,29
357,14
535,71

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε σαράντα τρεις χιλιάδες Eυρώ
(43.000,00€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Άρθρο 27)
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερα µέχρι την 29/06/2016, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα
09:30.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή
µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους (ενηµερώνοντας µας µε τα στοιχεία σας µία
µέρα πριν την είσοδο σας), στο 201 ΚΕΦΑ , Αεροδρόµιο Ελευσίνας , Τ.Κ. 19200 στην κεντρική
Γραµµατεία από την οποία θα χαρακτηριστεί µε σχετικό πρωτόκολλο ή αποστέλλοντάς τον
ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή courrier, στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της
ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των
φακέλων προσφοράς που θα παραληφθούν.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
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Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι στις 29/06/2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
π.µ.
Πλήρες αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Πολεµικής Αεροπορίας (
www.haf.gr ), σε µορφή pdf. ∆ιευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψηφίων συµµετεχόντων
στο διαγωνισµό, όσο αφορά τους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την
Υπηρεσία µας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής. Προς τούτο, οι υποψήφιοι
συµµετέχοντες που λαµβάνουν γνώση της διακήρυξης µέσω του διαδικτύου, παρακαλούνται για την
έγκαιρη υποβολή στην Υπηρεσία µας των στοιχείων επικοινωνίας τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η
ενηµέρωση τους.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδας,
τηλ. 210-5504398-96-80 και στην ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Υλικού τηλ:210-5504225.

Σµχος (Ε) Ηλίας ∆. Μουστάκης
∆ιοικητής
Ακριβές Αντίγραφο
Σγος (Ο) Οικονόµου Ελένη
Τµχης Προµηθειών Εσωτερικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
‘’Α’’ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
‘’Β’’ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
‘’Γ’’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
‘’∆’’ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
‘’Ε’’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 12/2016)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΤΗΣ Φ.831/Α∆. 5200

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 13 Ιουν 16
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΕΥΡΩ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α/Φ CL-215
Η Μονάδα έχει το δικαίωµα αυξοµείωσης των
ποσοτήτων κατά 30%

201 ΚΕΦΑ
43.000,00 €
(Συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η
δαπάνη απαλλάσσεται από την επιβολή
Φ.Π.Α.)
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Π/Υ Έτους 2016 ΚΑΕ:1325 Ε.Φ 11- 430
ΑΑΥ: 3634/11-5-2016
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Εντός Τριών (3) µηνών
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ
201ΚΕΦΑ (DAP- INCOTERMS 2012)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %
6,2476%
(ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ )
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΤΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΘΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ
Ν. 2198/94, άρθρο 24
Ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. 2198/94,
ΑΡΘΡΟ 24
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
29-06-2016 (10:00 π.µ.)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
29-06-2016 (9:30 π.µ.)
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στη παρούσα ∆ιακήρυξη και
σύµφωνα µε την αναλυτική περιγραφή της προµήθειας του Παραρτήµατος «Γ» της διακήρυξης:

Σµχος (Ε) Μιχαήλ Λ. Ιωνάς
Υποδιοικητής
Ακριβές Αντίγραφο
Σγος (Ο) Οικονόµου Ελένη
Τµχης Προµηθειών Εσωτερικού
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 12/2016)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΤΗΣ Φ.831/Α∆. 5200

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 13 Ιουν 16

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο

ΆΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα διακήρυξη αφορά την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την Προµήθεια Υλικών ΑΦΩΝ CL-215 ως κάτωθι:

Α/Α NSN

P/N

1

10
11
12
13
14
15

5305219090850
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330001182428
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5331004412861
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330006964603
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
3040000376516
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330005331021PD
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330007376468PX
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330219091595
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330219091597
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
3110015696864
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ

16

5330003283006

2
3
4
5
6
7
8
9

ΠΟΣ. (EA)

CPV

PIN
215-60020-2 KAI 88308 ΚΑΙ
82011-1
15478
76624
00198, 77445 GASKET

100

44531510-9

35

44425000-5

410919

00198

15

34312500-2

24895

00198, 05415, GASKET
77445
48521
NUT

90

44425000-5

30

42100000-0

00198

150

44425000-5

193249

NCAGE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SEAL

PACKING

89042
32386

00198, 77445 GASKET

50

44425000-5

215P63108-2

88308

GASKET

54

44425000-5

215P63108-4

88308

GASKET

38

44425000-5

854853
867447
8928
XF167-203-6
3200-200-1
36B079EQN07A
TF-3861

83298, 8X044 SHAFT
8X044, 83298 HEAD
35351
BRUSH
43991
BEARING
43334
BEARING
F0553
SEAL

1
1
10
17
14
17

31127000-2
31120000-3
31127000-2
44440000-6
44440000-6
44425000-5

59875

36

44425000-5

GASKET

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
9.982,56
806,56
21,43
63,48
32,14
831,70
147,77
2.000,41
1.111,50
229,02
4,46
803,57
409,82
875,00
22.976,87
642,86

17
18

19
20
21
22
23
24

Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
2915006054554ZX
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5331015771166
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330002918898
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5999007376416
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
6110003051202
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219140537
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219140427
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219138345
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ

TF-3803

00198

TX-90930-24 και 59875
TX90930-24 και
90930-24
TF-3559
GA019

KIT-D

1

34731500-5

O-RING

5

34312500-2
8,93

15

44425000-5
31710000-6

836948

64547, 83298 PLUG
27
CONTACT
83298, 8X044 PILE CARBON 13

88117-10

88308

TUBE ASSY

1

44164200-9

215-64007-278 88308

TUBE ASSY

2

44164200-9

215P63110-8

TUBE ASSY

3

44164200-9

126738

88308

281,25

GASKET

6

31200000-8

36,03
699,11
53,39
89,29
357,14
535,71
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ο

Άρθρο 2
∆ικαίωµα Συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν:
α)

τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

β)

ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ)

συνεταιρισµοί

δ)

κοινοπραξίες προµηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που

καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

2. Ο όρος "προµηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.
3. 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.
4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι
εκπρόσωποί τους, εφόσον διαθέτουν παραστατικό εκπροσώπησης.
ο

Άρθρο 3
Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών.
1. Οι προσφορές πρέπει:
α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται
στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατόν να
αποδοθούν στην ελληνική. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
β. 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 διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές
έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.
2.. Προσφορές για µέρος της ποσότητας που ορίζει η ∆ιακήρυξη, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισµού.
4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
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5. Τα δικαιολογητικά του φακέλου συµµετοχής (Φάκελος Α.1.)και του φακέλου της τεχνικής
προσφοράς (Φάκελος Α.2.) κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο πρωτότυπα ή σε απλά
φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων. Οι προσφορές δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε δυο
αντίγραφα ωστόσο σε κάθε σελίδα αυτών, που θα είναι µονογραµµένη από τον προσφέροντα ή τον
τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του, θα γράφεται η λέξη ¨ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ σε περίπτωση υποβολής
ενός αντιγράφου είτε οι λέξεις ¨ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και ¨ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ¨ αντίστοιχα σε περίπτωση
υποβολής δυο αντιγράφων . Η συνεχής αρίθµηση όλων των σελίδων των υποβληθέντων
στοιχείων είναι υποχρεωτική.
6. Ο κεντρικός φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία)
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………………………………………………………………
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ………………………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ( ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΠ)
7. Προσφορές που δεν φέρουν τα ανωτέρω στοιχεία απορρίπτονται διότι δεν συµµορφώνονται µε τους
όρους της ∆ιακήρυξης.
8. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τους τρεις(3) παρακάτω ανεξάρτητους και
σφραγισµένους φακέλους καθένας εκ των οποίων θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως
αναφέρονται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και Πίνακα περιεχοµένων µε συνεχή
αρίθµηση των σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων (1,2,3….).
α. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» που θα περιλαµβάνει τα κατωτέρω
δικαιολογητικά :
(1). Οι Έλληνες πολίτες :
(α) . Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
έκδοσης εντός τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
των προσφορών, στην οποία :
1/. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.
2/. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς,
α/.
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα
από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007,
δηλαδή α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, β) για κάποιο από
τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας.
β/. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης,
γ/.είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
της περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, δηλαδή ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
δ/.είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 και
ε/.η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2)
του εδαφ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή
ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελούν σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού.
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στ/.Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου ∆ιατάγµατος και τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ Π∆ 118/2007).
(β) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π∆ 118/2007).

(γ)
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, έκδοσης εντός
τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών, µε την οποία θα δηλώνεται ότι :
1/
δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα και
2/ ότι δεν υφίστανται άλλοι νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους,
εκτός από αυτούς που µνηµονεύονται στην ανωτέρω παρ. 1α(1)(β)2/ε/.
3/ ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε δηµόσιο διαγωνισµό µε αµετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
4/ότι µέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής
ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του
δηµόσιου τοµέα,
5/ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή
και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους, καθώς και

(δ)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, έκδοσης εντός τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, µε
την οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

(ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, έκδοσης εντός τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, µε
την οποία θα δηλώνεται από τον συµµετέχοντα ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της παρ. 12 του
άρθρου 66 του Ν∆1400/73 ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους µόνιµους
στην εφεδρεία αξιωµατικούς ή µόνιµους απόστρατους Αξκους που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια, για
τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.
(2)

Οι αλλοδαποί :

(α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, έκδοσης εντός τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, η
οποία θα έχει το περιεχόµενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. (1)(β) (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ του
Π∆ 118/2007).
(β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 έκδοσης εντός τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, µε
την οποία θα δηλώνεται από τον συµµετέχοντα ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της παρ. 12 του
άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73 ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους µόνιµους
στην εφεδρεία αξιωµατικούς ή µόνιµους απόστρατους Αξκούς που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια, για
τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.
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(γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό
τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π∆ 118/2007)
(δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, έκδοσης εντός
τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών, η οποία θα έχει το περιεχόµενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. (1)(ε) .

(ε)

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, έκδοσης εντός

τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών, η οποία θα έχει το περιεχόµενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. (1)(δ).

(3). Τα voµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά :
(α). Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των παραγράφων α(1) και α(2) αντιστοίχως.
∆ιευκρινίζεται ότι :
1/
οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ,
2/
οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται
αντιστοίχως απ’ αυτούς.
(β) Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης
παραστατικού εκπροσώπησης, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπρόσθετα :
1/
ακριβές αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση
διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό
εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.
2/
βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής
αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν
µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία
στα αντίστοιχα ΦΕΚ.

(γ) Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπρόσθετα :
1/
ακριβές αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση
διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας στην οποία εδρεύει το νοµικό πρόσωπο, τελευταίο ισχύον
καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο έγγραφο
που αποδεικνύει, µε βάση τη Νοµοθεσία της χώρας, την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας.
2/
βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής
αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι εκάστοτε τυχόν
µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία
στα αντίστοιχα έγγραφα δηµοσιότητας.

(4).Οι Συνεταιρισµοί κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά
αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. (1), (2) και (3). ∆ιευκρινίζεται ότι :
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(α) οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τον Πρόεδρο
του ∆Σ του συνεταιρισµού και

(β) οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’
αυτόν.

(5).Οι
κοινοπραξίες :

ενώσεις

προµηθευτών

που

υποβάλλουν

κοινή

προσφορά

και

οι

(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.
(β) ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, έκδοσης εντός
τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους
συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του
συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο
που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.

(6) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό
από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
(7). Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

β. Φάκελο µε την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> ο οποίος θα περιλαµβάνει τα τεχνικά
στοιχεία σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµατα «Γ», το οποίο
αποτελεί
αναπόσπαστο
µέρος
της
παρούσας.
Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει, επί
ποινή απόρριψης:
(1). Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή
(ανά κεφάλαιο και παράγραφο), τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της
διακήρυξης όσο και τυχόν συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή
λοιπά δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, και όχι απλά φωτοαντίγραφα),
(2). ∆ήλωση της χώρας καταγωγής των προσφερόµενων ειδών. Όταν οι προσφέροντες δεν
θα κατασκευάσουν/παραγάγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην
προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί/παραχθεί το
προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή/παραγωγή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη
µονάδα κατασκευής/παραγωγής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία
δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση [εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, ως ζητείται
σύµφωνα µε την παρ.Α.2. του παρόντος παραρτήµατος] θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(3). Την παρεχόµενη χρονική εγγύηση των προσφερόµενων ειδών, όπως αυτή ζητείται από
την τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας .
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(4). Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων
λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
(5).

Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον

αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά αποτελούν στο σύνολό
τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτά συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π∆ 118/2007).

γ. Φάκελο µε την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, µέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα
αποσφραγιστεί µόνο σε περίπτωση που ο προµηθευτής κριθεί κατάλληλος ως προς τα δικαιολογητικά
και την τεχνική προσφορά του και θα περιλαµβάνει :
(1). Την προσφερόµενη τιµή σε ευρώ ανά είδος η οποία θα αναγράφεται αριθµητικώς και
ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και
ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες
κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επίσης, στην τιµή περιλαµβάνονται τα έξοδα
παράδοσης, µεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του υπό προµήθεια είδους, στις
αποθήκες του 201 ΚΕΦΑ. Η υπόψη δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, (4% υπέρ
ΜΤΑ, 2% υπέρ Ε.ΛΟ.Α.Α. ,0,144% υπέρ ∆ηµοσίου & 0,1036% υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ), οι οποίες
βαρύνουν το µειοδότη. Επιπλέον, το µειοδότη βαρύνουν οι κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων
Ασφαλιστικών Ταµείων κλπ. καθώς και ο φόρος εισοδήµατος 4% (επί της καθαρής συµβατικής αξίας)
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94.
(2). Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
ο

Άρθρο 4
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εξήντα (60) ηµέρες από την
επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από
τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς , τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται , εκτός εάν η Αναθέτουσα
Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν τη πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα ενδεχοµένως
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνέπεια άσκησης διοικητικής
προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της
Υπηρεσίας , που αφορούν τον διαγωνισµό.
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Ο

ΆΡΘΡΟ 5
Αποσφράγιση- Αξιολόγηση Προσφορών
1. H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο ως εξής:
α.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς στον οποίο περιλαµβάνονται τα
δικαιολογητικά συµµετοχής, η Τεχνική και η Οικονοµική προσφορά και η Επιτροπή µονογράφει και
σφραγίζει κάθε φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών. Αν υπάρχουν στην προσφορά διορθώσεις, η
Επιτροπή ενεργεί ως η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του Π.∆ 118/07 .
β. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε την διακήρυξη εξετάζει τη νοµιµότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών που υποβάλλονται και προβαίνει στην τεχνική αξιολόγηση των προσφορών.
γ. Στην συνέχεια η Επιτροπή αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές, κατατάσσοντας τους
προµηθευτές βάσει της συνολικής προσφερθείσας τιµής και αναδεικνύοντας τον µειοδότη σύµφωνα µε
τη χαµηλότερη τιµή.
δ. Η καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Ενώ
οι προσφορές που θα ξεπερνούν το σύνολο της προϋπολογισθείσας αξίας θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Επισηµαίνεται ότι δύναται να κατατεθεί στο διαγωνισµό προσφορά για το
σύνολο ή για µέρος των υπο προµήθεια ειδών, υποχρεωτικά όµως για το σύνολο της
ποσότητας ανά είδος, δηλαδή η υπηρεσία δύναται να αναδείξει περισσότερους του ενός
µειοδότες .
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 έγγραφής
ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του
διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται
και ελέγχονται από την 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 ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 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 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) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του δ.
60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
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επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης , της απάτης ,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπείας.
4. Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3).
5. Εάν ο προς ον η κατακύρωση µειοδότης, 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 προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθεξής.
6. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή της Μονάδας. Η Επιτροπή
εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη
χαµηλότερη τιµή ανά είδος. Ενώ οι προσφορές δεν θα υπερβαίνουν τη συνολική προϋπολογισθείσα
αξία των 43.000,00€. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.∆.
118/2007, η κατακύρωση θα γίνει στον/στους προµηθευτές µε τη χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των
οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης.
ο

Άρθρο 6
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. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί, o προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος vα καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.
3. Εγγύηση για την συµµετοχή των προµηθευτών στον παρόντα διαγωνισµό δεν απαιτείται.
ο

Άρθρο 7
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης
1. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός τριών µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Επιθυµητές
είναι οι τµηµατικές παραδόσεις προκειµένου να καλύπτονται άµεσα οι απαιτήσεις της Π.Α.
2. Τα υλικά θα παραδοθούν «ΕΛΕΥΘΕΡΑ» (DAP INCOTERMS 2012) στις αποθήκες του 201 ΚΕΦΑ.
3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου και
Παραλαβής Προµηθειών του 201 ΚΕΦΑ µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής, παρουσία του προµηθευτή ή νοµίµου εκπροσώπου του, προσυπογράφοντος
µετά της Επιτροπής το υπόψη πρωτόκολλο.

ο

Άρθρο 8
Παραλαβή Υλικών
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1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά µέσα στο χρονικό όριο που θα ορίζεται στην
σύµβαση. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν µε έξοδα του προµηθευτή στο χώρο που θα του
υποδειχθεί από τη Μονάδα. Η παραλαβή τους θα γίνει από αρµόδια επιτροπή µε την σύνταξη
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το τιµολόγιο θα εκδίδεται για λογαριασµό της
Μονάδας.
2. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί , ύστερα από σχετικό αίτηµα του
προµηθευτή που µπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία µόνο πριν από την λήξη του συµβατικού
χρόνου. Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια είδη δεν παραδοθούν µέσα στα χρονικά όρια που
παρέχονται στον προµηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις.
3. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας εµπρόθεσµης παράδοσης των
συµβατικών ειδών, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η
απόδειξή της βαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να
προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20
ηµερών από τότε που συνέβησαν.
4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη µη υπογραφή ή
τη µη εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από
απόφαση της Μονάδας.
ο

Άρθρο 9
Ενστάσεις - Προσφυγές
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συµµετοχής προµηθευτή 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 Π.∆. 118/2007, που υποβάλλονται από το µειοδότη. 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 Π.∆. 118/2007.
2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού
ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του υπό προµήθεια 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 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/2005).
ο

Άρθρο 10
Επιλογή Προµηθευτή Και Κατάρτιση Σύµβασης

1. Η επιλογή του προµηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µε
απόφαση της Μονάδας, µετά από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του
διαγωνισµού.
2. Η σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος «∆» της παρούσας
διακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάπτεται
στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του
προµηθευτή.
3. Προµηθευτής πoυ δεv προσέρχεται 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
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Π∆ 118/07 συνέπειες, µετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωµοδότηση τoυ αρµοδίου
οργάνου.
4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα εφαρµοσθούν κατ’
αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) και του Π∆ 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.
ο

Άρθρο 11
Τρόπος Πληρωµής –∆ικαιολογητικά
1. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ (43.000,00 €)
συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και η πληρωµή θα γίνει µε τον παρακάτω τρόπο:
α. Εξόφληση 100% του τιµήµατος µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας από την Επιτροπή
Παραλαβής, ενώ σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων, αντίστοιχες τµηµατικές εξοφλήσεις µετά
από την οριστική παραλαβή τους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα
όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07). Ειδικότερα:
β. Η πληρωµή δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων
οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή.
γ. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών (µη υπολογιζόµενου του χρόνου ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο), υπολογιζόµενων από την επόµενη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης από
τον προµηθευτή, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή.
δ. Η πληρωµή θα γίνει από το ∆ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο , µε την έκδοση Τακτικού χρηµατικού
Εντάλµατος , στον τραπεζικό λογαριασµό (ΙΒΑΝ) του προµηθευτή, που θα δηλωθεί κατά την
υπογραφή της σύµβασης.
2. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο. [έκδοση τιµολογίου ,προσκόµιση
αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.].
3. Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4152/13 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στην οδηγία 2011/7 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107/9-3-2013) και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πλέον των
τριάντα (30) ηµερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα,
χωρίς να απαιτείται όχληση, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που ορίζει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηµατοδότησης
(επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά οκτώ (8,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο).
4. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται:
α). Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
β). Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης,
δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε
έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
5. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις (6,2476%), καθώς και µε τα έξοδα µεταφοράς
και φορτοεκφόρτωσης των ειδών. Επιπλέον κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος
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ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ,σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994
6. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, διακόπτεται η
χρηµατοδότηση και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο προµηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα
µε αυτή. Για τα θέµατα κήρυξης του προµηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 118/07.
ο

Άρθρο 12
Λοιπές ∆ιατάξεις
1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί
προµηθειών του ∆ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.∆. 118/2007 και των άρθρων
79 – 85 του Ν. 2362/1995.
2. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Σµχος (Ε) Μιχαήλ Λ. Ιωνάς
Υποδιοικητής
Ακριβές Αντίγραφο
Σγος (Ο) Οικονόµου Ελένη
Τµχης Προµηθειών Εσωτερικού
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ.12/2016)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΤΗΣ Φ.831/Α∆. 5200

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 13 Ιουν 16
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή προσδιορίζει τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Π.Α
στην προµήθεια υλικών θέµατος .

2. Τα υπόψη υλικά αναγνωρίζονται µε τα στοιχεία αναγνώρισης αυτών, τα οποία απονέµονται
σύµφωνα µε τον ειδικό αριθµό κάθε υλικού που αποδίδεται από τους πιστοποιηµένους, βάσει της
τεχνικής βιβλιογραφίας κατασκευαστές ( ΝΑΤΟ STOCK NUMBER –NSN ή PART NUMBER- P/N ή
REFERENCE NUMBER- R/N ) και συνοδεύεται µε τον κωδικό αριθµό του κατασκευαστή (NCAGE ή
MFRC)ως κάτωθι:
Α/Α NSN

P/N

1

10
11
12
13
14
15

5305219090850
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330001182428
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5331004412861
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330006964603
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
3040000376516
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330005331021PD
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330007376468PX
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330219091595
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330219091597
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
3110015696864
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
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5330003283006

2
3
4
5
6
7
8
9

ΠΟΣ. (EA)

CPV

215-60020-2 KAI 88308 ΚΑΙ
PIN
82011-1
15478
76624
00198, 77445 GASKET

100

44531510-9

35

44425000-5

410919

00198

15

34312500-2

24895

00198, 05415, GASKET
77445
48521
NUT

90

44425000-5

30

42100000-0

00198

150

44425000-5

193249

NCAGE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SEAL

PACKING

89042
32386

00198, 77445 GASKET

50

44425000-5

215P63108-2

88308

GASKET

54

44425000-5

215P63108-4

88308

GASKET

38

44425000-5

854853
867447
8928
XF167-203-6
3200-200-1
36B079EQN07A
TF-3861

83298, 8X044 SHAFT
8X044, 83298 HEAD
35351
BRUSH
43991
BEARING
43334
BEARING
F0553
SEAL

1
1
10
17
14
17

31127000-2
31120000-3
31127000-2
44440000-6
44440000-6
44425000-5

59875

36

44425000-5

GASKET

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
9.982,56
806,56
21,43
63,48
32,14
831,70
147,77
2.000,41
1.111,50
229,02
4,46
803,57
409,82
875,00
22.976,87
642,86

17
18

19
20
21
22
23
24

Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
2915006054554ZX
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5331015771166
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330002918898
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5999007376416
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
6110003051202
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219140537
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219140427
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219138345
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ

TF-3803

00198

TX-90930-24 και 59875
TX90930-24 και
90930-24
TF-3559
GA019

KIT-D

1

34731500-5

O-RING

5

34312500-2
8,93

15

44425000-5
31710000-6

836948

64547, 83298 PLUG
27
CONTACT
83298, 8X044 PILE CARBON 13

88117-10

88308

TUBE ASSY

1

44164200-9

215-64007-278 88308

TUBE ASSY

2

44164200-9

215P63110-8

TUBE ASSY

3

44164200-9

126738

88308

281,25

GASKET

18

31200000-8

36,03
699,11
53,39
89,29
357,14
535,71
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3.
Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι γνήσια, καινούργια FACTORY NEW ή NEW,
αµεταχείριστα.
4. Nα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από την έκδοση του τιµολογίου η ενός
(1) έτους από την τοποθέτηση των υλικών επί του αεροσκάφους ή 200 ωρών λειτουργίας, όποιο έρθει
πρώτο. Σε περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθεί το ανωτέρω κριτήριο, η παρεχόµενη εγγύηση
καλής λειτουργίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον ίση ή µεγαλύτερη από την αντίστοιχη που
προσδιορίζεται από τα «STANDARD CONDITION OF SALES» του ΟΕΜ του υλικού, προσκοµίζοντας
ανάλογο αποδεικτικό.
5. Τα προσφερόµενα υλικά κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα
κατωτέρω πιστοποιητικά, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική αποδοχή τους:
α. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης – καταλληλότητας (CERTIFICATE OF CONFORMITY) του
κατασκευαστή ή EASA FORM ή FAA 8130-3 ή JAA FORM.
β. Τιµολόγια / PACKING LIST στα οποία θα αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του
κατασκευαστή και επιπλέον η ένδειξη πιστοποίησης των υλικών (κωδικός αριθµός που δίδεται από
υπηρεσία ποιοτικού ελέγχου του φορέα που ελέγχει τον κατασκευαστή).

6. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
Επιθυµητές είναι και τµηµατικές παραδόσεις προκειµένου να καλύπτονται άµεσα οι απαιτήσεις της
Π.Α.
7. Το παρόν συντονίστηκε µε ∆1 και ∆2 του 201 ΚΕΦΑ.

Σµχος (Ε) Μιχαήλ Λ. Ιωνάς
Υποδιοικητής
Ακριβές Αντίγραφο
Σγος (Ο) Οικονόµου Ελένη
Τµχης Προµηθειών Εσωτερικού
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-

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 12/2016)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»
ΤΗΣ Φ.831/Α∆. 5200

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 13 Ιουν 16
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σ. /16

Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο

:

Γενικοί

Όροι

Β. ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο
Άρθρο 3ο
Άρθρο 4ο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

5ο
6ο
7ο
8ο

: Περιγραφή - Τιµή αντικειµένου - Κρατήσεις
: Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά
: Κήρυξη προµηθευτή ως εκπτώτου - Κυρώσεις - Επιτροπή
Επίλυσης ∆ιαφορών
: Κυρώσεις για εκπρόθεσµη Φόρτωση-Παράδοση
: Απόρριψη συµβατικών υλικών-Αντικατάσταση
: Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
: Εγγυοδοσία

Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 9ο : Τεχνικές Προδιαγραφές - Παροχές Εγγυήσεων κ.λ.π
∆. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 10ο

: Παράδοση - Παραλαβή

Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 11o : Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύµβασης
Άρθρο 12ο : Ολοκλήρωση Σύµβασης

20

ΑΔΑ: 6ΧΙ16-ΠΛ6

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ,

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Α/Φ CL-215
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
Σήµερα την .................... στα γραφεία της ∆νσης Οικονοµικού 201 ΚΕΦΑ οι υπογεγραµµένοι
αφ’ ενός µεν ο Σµχος (Ε) Ηλίας ∆. Μουστάκης, ως ∆κτής 201 ΚΕΦΑ που εκπροσωπεί το Ελληνικό
∆ηµόσιο, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. κατακυρωτική απόφαση και αφ’ ετέρου δε
ο………............................................................. µε Α.∆.Τ ………............ που εκπροσωπεί την εταιρεία
………….. µε Α.Φ.Μ ………. και διεύθυνση ………..Τ.Κ. ….., τηλ.: ………και FAX ………..,
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα ιδιότητά του την
ανάθεση στο δεύτερο καλούµενο στο εξής “Ανάδοχο” της προµήθειας των ειδών που αναφέρονται
λεπτοµερώς στο άρθρο δύο (2) της σύµβασης.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
Α ρ θ ρ ο 1ο

1.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και εκτέλεση σύµβασης ή
παραγγελίας των προµηθευτών Π.Α λύεται, εφόσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια
προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζοµένου του
Ελληνικού ∆ικαίου.
2.
Τα κάθε είδους δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου των Ε.∆. των Οργανισµών και γενικά των εκµεταλλεύσεων των Ενόπλων ∆υνάµεων
εξαιτίας της µη συµµόρφωσης µε τους όρους των συµφωνιών και τη σύµβαση, εισπράττονται από
όσα ο προµηθευτής έχει να λαµβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση που
αυτοί δεν επαρκούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί εισπράξεως ∆ηµοσίων εσόδων.
3.
Η σύµβαση υπερισχύει παντός άλλου κειµένου, στο οποίο στηρίζεται
(διακήρυξη, όροι συµφωνιών, προσφοράς κ.λ.π) εκτός προφανών σφαλµάτων ή παραδροµών.
4.
Η Υπηρεσία 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, τιµής και χρόνου παράδοσης
των ειδών.
5. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2362/95, όπως συµπληρώθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3156/03 και τις αντίστοιχες του άρθρου 18 του Ν.3257/04 και Π∆
118/07.
6.
Η οριστική καλή εκτέλεση της σύµβασης από την αρµόδια επιτροπή, δεν απαλλάσσει
τον προµηθευτή από την ευθύνη της ποιότητας των υπηρεσιών που προσέφερε.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
Α ρ θ ρ ο 2ο
Περιγραφή - Τιµή Αντικειµένου - Κρατήσεις
1. Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά την προµήθεια υλικών CL-215
συνολικού ποσού……………………………….ως ακολούθως :
Α/Α NSN

P/N

1

10
11
12
13
14
15

5305219090850
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330001182428
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5331004412861
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330006964603
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
3040000376516
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330005331021PD
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330007376468PX
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330219091595
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330219091597
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
3110015696864
- Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ

16

5330003283006

2
3
4
5
6
7
8
9

17
18

19
20
21
22
23
24

Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
2915006054554ZX
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5331015771166
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330002918898
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5999007376416
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
6110003051202
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219140537
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219140427
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219138345
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ

ΠΟΣ. (EA)

CPV

215-60020-2 KAI 88308 ΚΑΙ
PIN
82011-1
15478
76624
00198, 77445 GASKET

100

44531510-9

35

44425000-5

410919

00198

15

34312500-2

24895

00198, 05415, GASKET
77445
48521
NUT

90

44425000-5

30

42100000-0

00198

150

44425000-5

193249

NCAGE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SEAL

PACKING

89042
32386

00198, 77445 GASKET

50

44425000-5

215P63108-2

88308

GASKET

54

44425000-5

215P63108-4

88308

GASKET

38

44425000-5

854853
867447
8928
XF167-203-6
3200-200-1
36B079EQN07A
TF-3861

83298, 8X044 SHAFT
8X044, 83298 HEAD
35351
BRUSH
43991
BEARING
43334
BEARING
F0553
SEAL

1
1
10
17
14
17

31127000-2
31120000-3
31127000-2
44440000-6
44440000-6
44425000-5

59875

GASKET

36

44425000-5

TF-3803

00198

KIT-D

1

34731500-5

O-RING

5

34312500-2

GASKET

15

44425000-5
31710000-6

836948

64547, 83298 PLUG
27
CONTACT
83298, 8X044 PILE CARBON 13

88117-10

88308

TUBE ASSY

1

44164200-9

215-64007-278 88308

TUBE ASSY

2

44164200-9

215P63110-8

TUBE ASSY

3

44164200-9

TX-90930-24 και 59875
TX90930-24 και
90930-24
TF-3559
GA019
126738

88308

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

31200000-8

2. Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται µε κρατήσεις 6,2476% και υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος 4% για προµήθεια υλικών σύµφωνα µε τον Ν.2198/94, ενώ η υπόψη προµήθεια
απαλλάσσεται από την επιβολή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε το άρθρο 27 του
Ν.2859/2000.
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3.

Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται µε:

α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι παραδόσεως των υπό
προµήθεια υλικών στην Υπηρεσία.
β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων κ.λ.π.

ο

Αρθρο 3
Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά
1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει, εντός τριάντα (30) ηµερών, µε Τ.Χ.Ε. από το
∆.Σ.Τ/Αθηνών, µετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και αφού προσκοµισθούν στην
∆ΝΣΗ ΟΙΚ/ 201 ΚΕΦΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
β. Γραµµάτιο εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες της Π.Α.
γ. Τιµολόγιο προµηθευτή.
δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας του οικείου ∆ηµοσίου Ταµείου, δηλαδή
βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεµεί οφειλή εις βάρος του προµηθευτή.
ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας

2. Η εξόφληση του προµηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις :
α.
Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει
εκπρόθεσµη παράδοση των ειδών.
β.
Ο προµηθευτής θα έχει προσκοµίσει και τα λοιπά προβλεπόµενα από τη
σύµβαση δικαιολογητικά.

3. Η πληρωµή υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4152/13 «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107/9-3-2013).
4. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων θα διενεργούνται και αντίστοιχες τµηµατικές
πληρωµές , µε την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι ανωτέρω όροι.

΄Α 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 φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά
υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που
του δόθηκε. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται, 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 του υλικού 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.∆ 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του
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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
του υλικού, 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.
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 υλικών για
τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά 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.∆ 118/07.
ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο
από τη σύµβαση προµηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του
ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων
γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου
για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.

Άρθρο 5
Κυρώσεις για Εκπρόθεσµη Φόρτωση - Παράδοση
1.
Σε περίπτωση µη παραδόσεως από τον προµηθευτή εντός των συµβατικών
προθεσµιών του κατακυρωθέντος υλικού ή του προς αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού από την
Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών Επίλυσης ∆ιαφορών, η Υπηρεσία κηρύσσει τον προµηθευτή
έκπτωτο και επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις ακόλουθες κυρώσεις:
α. ΄Εκπτωση από την επ’ ονόµατί του κατακύρωση και γενικά από κάθε δικαίωµα
εξαιτίας αυτής.
β. Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης, υπέρ του
Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας.
γ. Προµήθεια του είδους, είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει
µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση , είτε µε επαναληπτικό διαγωνισµό ή µε
διαπραγµάτευση. Κάθε
άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει , καταλογίζεται
σε βάρος του προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν
πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού.
δ. Εφαρµογή των ποινικών ρητρών εξ αιτίας καθυστέρησης παράδοσης.
2. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο ή µέρος των
προµηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/95 . Ο αποκλεισµός σε
οποιαδήποτε περίπτωση πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης .
3. Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας, για κάθε
θετική ζηµιά αυτής, προελθούσα αµέσως ή εµµέσως από την άρνηση του προµηθευτή να
πραγµατοποιήσει εγκαίρως την κατακυρωθείσα σ’ αυτόν προµήθεια.
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4.
Σε περίπτωση που τα είδη φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη
λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που του χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆ 118/07, επιβάλλεται, εκτός των
τυχόν προβλεπόµενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
α.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει
το Ό του µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του Π.∆ 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό
1% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
β.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από το Ό µέχρι το ½
του µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του Π.∆ 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί
της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
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 της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.

5. Σε περίπτωση απόρριψης µέρους ή του συνόλου των υπό παραλαβή ειδών , ή της
παραλαβής αυτών µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής και εφόσον ο προµηθευτής δε συµφωνεί µε
την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής, δικαιούται να ζητήσει εγγράφως εντός
πενθηµέρου, από την ηµεροµηνία του πρωτοκόλλου της απορρίψεως ή της παραλαβής µε έκπτωση
τιµής, την παραποµπή της υπόθεσης σε Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών.
6. Σε περίπτωση διαφωνίας των µελών της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβών κατά την
ανωτέρω διαδικασία, αποφασίζει το όργανο που έχει την οικονοµική εξουσία ή δικαιοδοσία. Η
Υπηρεσία δύναται στην περίπτωση αυτή να παραπέµψει την υπόθεση αυτεπάγγελτα στην
Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών, η οποία οφείλει να εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο εντός µηνός
από της παραποµπής.

Ά ρ θ ρ ο 6ο
Απόρριψη Συµβατικών Υλικών – Αντικατάσταση
1.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας
των υλικών, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της
µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται
από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού
συµβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών,
σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο
προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες
κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία 20 ηµερών από την κοινοποίησή της, για την
παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων
ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε
περίπτωση τµηµατικών
παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται, πριν την
ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων.
2.
Επίσης, δεν επιστρέφονται τα απορριφθέντα υλικά πριν την παραλαβή των νέων
υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοσή τους. Το
παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του
εικοσαηµέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή
καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
3.
Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης
ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση
αυτή ο
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προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα
σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή
µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5)
ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου
για τη διοίκηση φορέα οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της
συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση
που τυχόν χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας
µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
4.
Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου , µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον
προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο
προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της
ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο
7ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.

Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση όταν :
α.
Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του

∆ηµοσίου.
β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας .

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
(1)
Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών
του καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή.
(2)
Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του
προµηθευτή.
(3)
Πληµµύρα.
(4)
Σεισµός.
(5)
Πόλεµος
(6)
∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά
στην εκτέλεση της σύµβασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή – προµηθευτή δευτερευόντων
εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών.
(7)
Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).
(8)
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).
2.
Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Α ρ θ ρ ο 8ο
Εγγυοδοσία
Ο προµηθευτής κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύµβασης το 5% της αξίας των υλικών, προ Φ.Π.Α., µε την υπ’ αριθµ.
…………………………….
εγγυητική
επιστολή
της
………..………………….
ποσού……………………………………………………………………………………….ευρώ
χρονικής
ισχύος πλέον δύο (2) µηνών από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών στην Υπηρεσία
,σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 25, παρ.5 του Π.∆.118/07 και όπως ορίζεται στο άρθρο 10
παρούσας Σύµβασης. Η παρούσα εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί σ’ αυτόν µετά την πλήρη και
καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των συµβατικών ειδών.
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MΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α ρ θ ρ ο 9ο
Τεχνικές Προδιαγραφές - Παροχή Εγγυήσεων κ.λ.π
1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή προσδιορίζει τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Π.Α
στην προµήθεια υλικών θέµατος .
2. Τα υπόψη υλικά αναγνωρίζονται µε τα στοιχεία αναγνώρισης αυτών, τα οποία απονέµονται
σύµφωνα µε τον ειδικό αριθµό κάθε υλικού που αποδίδεται από τους πιστοποιηµένους, βάσει της
τεχνικής βιβλιογραφίας κατασκευαστές ( ΝΑΤΟ STOCK NUMBER –NSN ή PART NUMBER- P/N ή
REFERENCE NUMBER- R/N ) και συνοδεύεται µε τον κωδικό αριθµό του κατασκευαστή (NCAGE ή
MFRC)ως κάτωθι:
Α/Α NSN
1
5305219090850
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
2
5330001182428
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
3
5331004412861
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4
5330006964603
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5
3040000376516
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
6
5330005331021PD
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
7
5330007376468PX
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
8
5330219091595
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
9
5330219091597
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
10 - Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
11 - Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
12 - Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
13 - Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
14 3110015696864
15 - Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
16

17
18

19
20
21
22
23
24

5330003283006
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
2915006054554ZX
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5331015771166
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5330002918898
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
5999007376416
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
6110003051202
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219140537
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219140427
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ
4710219138345
Η΄ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ

P/N
NCAGE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
215-60020-2 KAI 88308 ΚΑΙ
PIN
82011-1
15478
76624
00198, 77445 GASKET

ΠΟΣ. (EA)
100

CPV
44531510-9

35

44425000-5

410919

00198

15

34312500-2

24895

00198, 05415, GASKET
77445
48521
NUT

90

44425000-5

30

42100000-0

00198

150

44425000-5

193249

SEAL

PACKING

89042
32386

00198, 77445 GASKET

50

44425000-5

215P63108-2

88308

GASKET

54

44425000-5

215P63108-4

88308

GASKET

38

44425000-5

854853
867447
8928
XF167-203-6
3200-200-1
36B079EQN07A
TF-3861

83298, 8X044 SHAFT
8X044, 83298 HEAD
35351
BRUSH
43991
BEARING
43334
BEARING
F0553
SEAL

1
1
10
17
14
17

31127000-2
31120000-3
31127000-2
44440000-6
44440000-6
44425000-5

59875

GASKET

36

44425000-5

TF-3803

00198

KIT-D

1

34731500-5

O-RING

5

34312500-2

GASKET

15

44425000-5
31710000-6

836948

64547, 83298 PLUG
27
CONTACT
83298, 8X044 PILE CARBON 13

88117-10

88308

TUBE ASSY

1

44164200-9

215-64007-278 88308

TUBE ASSY

2

44164200-9

215P63110-8

TUBE ASSY

3

44164200-9

TX-90930-24 και 59875
TX90930-24 και
90930-24
TF-3559
GA019
126738

88308

31200000-8

3.
Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι γνήσια, καινούργια FACTORY NEW ή NEW,
αµεταχείριστα.
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4. Nα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από την έκδοση του τιµολογίου η
ενός (1) έτους από την τοποθέτηση των υλικών επί του αεροσκάφους ή 200 ωρών λειτουργίας όποιο
έρθει πρώτο. Σε περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθεί το ανωτέρω κριτήριο, η παρεχόµενη
εγγύηση καλής λειτουργίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον ίση ή µεγαλύτερη από την αντίστοιχη που
προσδιορίζεται από τα «STANDARD CONDITION OF SALES» του ΟΕΜ του υλικού, προσκοµίζοντας
ανάλογο αποδεικτικό.
5. Τα προσφερόµενα υλικά κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα
κατωτέρω πιστοποιητικά, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική αποδοχή τους:
α. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης – καταλληλότητας (CERTIFICATE OF CONFORMITY)
του κατασκευαστή ή EASA FORM 1 ή FAA 8130-3 ή JAA FORM.
β. Τιµολόγια / PACKING LIST στα οποία θα αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του
κατασκευαστή και επιπλέον η ένδειξη πιστοποίησης των υλικών (κωδικός αριθµός που δίδεται από
υπηρεσία ποιοτικού ελέγχου του φορέα που ελέγχει τον κατασκευαστή).
6. Ο προµηθευτής παρέχει όλα τα πιστοποιητικά ως και κάθε άλλη υποχρέωση που
αναλαµβάνει µε την προσφορά του ως το Παράρτηµα «Α» της παρούσας. Επίσης αποδέχεται τους
όρους συµφωνιών του διαγωνισµού 12/16 ως το Παράρτηµα «Β» της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ
ΟΡΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Α ρθρο

10ο

Παράδοση - Παραλαβή
1.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά έως τρεις µήνες από την
υπογραφή της παρούσας. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν κατάλληλα συσκευασµένα
΄ΕΛΕΥΘΕΡΑ’’(DAP- INCOTERMS 2012), στις αποθήκες του 201 ΚΕΦΑ.
2.
Η συσκευασία των υλικών θα είναι ανάλογη του τρόπου µεταφοράς τους, χωρίς να
επιβαρύνεται η Υπηρεσία και δεν επιστρέφεται στον προµηθευτή. Στο περίβληµα της συσκευασίας και
σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού ως
κάτωθι :
α. Στοιχεία προµηθευτή
β. Αριθµός της σύµβασης
γ. Είδος και Ποσότητα

3.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή
Ελέγχου και Παραλαβής Προµηθειών του 201 ΚΕΦΑ µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, παρουσία του προµηθευτή ή νοµίµου εκπροσώπου του,
προσυπογράφοντος µετά της Επιτροπής το υπόψη πρωτόκολλο.

MΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
ο

Άρθρο 11
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
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αρµοδίου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 4
του άρθρου 24 του Π.∆. 118/2007.

Ά ρ θ ρ ο 12ο
Ολοκλήρωση Σύµβασης
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α.
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από
το αρµόδιο όργανο.
β.

Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ.
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη
σύµβαση.
ΟΙ
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
\
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

-

Σµχος (Ε) Μιχαήλ Λ. Ιωνάς
Υποδιοικητής
Ακριβές Αντίγραφο
Σγος (Ο) Οικονόµου Ελένη
Τµχης Προµηθειών Εσωτερικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» : ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/16
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ.12/2016)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΤΗΣ Φ. 831/Α∆.5200

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 13 Ιουν 16
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας…………………………
Κατάστηµα…………………………………….
(∆/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 προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές,
σύµβαση, που θα καλύπτει την προµήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας
…………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αριθ. 12/2016 διακήρυξης του 201 ΚΕΦΑ) και
ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών
δηλαδή για 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
Προµηθευτών 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 ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

Σµχος (Ε) Μιχαήλ Λ. Ιωνάς
Υποδιοικητής
Ακριβές Αντίγραφο
Σγος (Ο) Οικονόµου Ελένη
Τµχης Προµηθειών Εσωτερικού

31

