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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 5 /2018 για την
Περιοδική Προμήθεια Παγωτών, για Ανάγκες Πρατηρίου και Λεσχών της
115 Π.Μ.

1.

Έχοντας υπόψη:

α.
Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί
«Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3257/04(ΦΕΚ Α’ 143/29-07-04).
β. Του N.2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και ‘άλλες διατάξει», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
δ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ε. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.

Α’

141/17-8-2010)

στ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.
ζ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί
της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις
εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει.
η. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄167/23-7-13) «Φορολογία
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και
του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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θ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
ι. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
ια. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α΄74) περί
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-21 και λοιπές διατάξεις.
ιβ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες», όπως ισχύει.
ιγ. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά
και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει.
ιδ. Την υπ’ αριθ. Π1/2380/18 Δεκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου
Δημοσίων
Συμβάσεων
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ιε. Την υπ’ αριθ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών
(ΦΕΚ Β’ 3335/11-12-14) περί «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του
Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α’ 204)» όπως ισχύει.
ιστ. Την υπ’ αριθ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06 % υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3, άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147)» .
ιζ. Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β’1781/23-05-17) Απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών και περί «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
ιη. Την
αναγκαιότητα-σκοπιμότητα
υλοποίησης
της
υπόψη
προμήθειας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Λεσχών και του
Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΠΚΑ) της 115 Πτέρυγας Μάχης.
ιθ. Το πρωτογενές αίτημα προμήθειας αγαθών θέματος με ΑΔΑΜ
18REQ002911265
κ.
Το εγκεκριμένο αίτημα προμήθειας αγαθών θέματος με ΑΔΑΜ
18REQ002911313
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. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ
2.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος( Π.Ε.Ε.), σε ένα στάδιο,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες
ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων των εταιρειών παραγωγής παγωτών
που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής.
3.
Η υπογραφή σύμβασης είναι διάρκειας οκτώ (8) μηνών χωρίς
δυνατότητα
ανανέωσής της για την περιοδική προμήθεια θέματος
προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,
4.
Η διαδικασία ανοίγματος προσφορών-διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
25 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Διοικητήριο της
115 ΠΜ.
η

5.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφορών τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη με του εξής τρόπους:
α.
Την αποστολής τους στην Διεύθυνση 115 Πτέρυγα ΜάχηςΑεροδρόμιο Σούδας-ΤΚ 73100 (Κεντρική Γραμματεία-ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)
ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με
την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι
την 24η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή Αγορών της 115ΠΜ,
μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του ανοίγματος προσφορώνδιαγωνισμού.
6.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
7.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή Αγορών της 115ΠΜ και
δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί
τους, εφόσον διαθέτουν το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
8.
Οι τιμές των οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι
δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να
συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή
περιορισμούς.
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9.
Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται ως
ακολούθως σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της
Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ.
10. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας, τηλ: 28210 05040 και 28210 05047.

Ακριβές Αντίγραφο
Ασμχος (Ο) Αναστ. Καλφόγλου
Ε.Ο.Υ.

Σμχος (Ι) Ιωάννης Μπιρμπίλης
Διοικητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού
«Β» Όροι ανάθεσης καθαρισμού χώρων των κτιρίων της 115ΠΜ
«Γ» Υπεύθυνη δήλωση
«Δ» Πρότυπο έντυπου προσφοράς
«Ε» Σχέδιο συμφωνητικού που θα υπογράφει
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4 Απρ. 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
Φ.830/ΑΔ.5294 /Σ.1440

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Περιοδική Προμήθεια Παγωτών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Περιοδική Προμήθεια Παγωτών χωρίς όριο ποσότητας,
αλλά με όριο ποσού σύμβασης (20.000,00€ πλέον ΦΠΑ)
και χρονικό όριο σύμβασης [Οκτώ μηνών (8)]

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

CPV

Παγωτό 15555100-4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων
τιμοκαταλόγων εταιρειών Παγωτών που
αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

Εσωτερικοί Πόροι Μονάδας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Είκοσι χιλιάδες (20.000,00€)
Πλέον ΦΠΑ
0,12432%
(οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της
προσφοράς)
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος,
από το Ν. 4172/13 άρθρο 64, φόρος εισοδήματος 4 % ,
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει

25η Απρίλιου 2018 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00
α. Ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο: 24η Απρίλιου
2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
β. Ιδιοχείρως: 25η Απρίλιου 2018 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00
Εντός 24ωρου κατόπιν τηλεφωνικής ή προφορικής
παραγγελίας
115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
(Λέσχη Αξκών -Υπξκών, - Λέσχη Αγίου Ονουφρίου
και Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΠΚΑ)
Οκτώ (8) μήνες, χωρίς δικαίωμα παράτασης
Εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα της
Υπηρεσίας παράτασής τους για επιπλέον εξήντα
(60) ημέρες.
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4 Απρ. 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
Φ.830/ΑΔ.5294 /Σ.1440

ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο Προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην περιοδική προμήθεια των
Λεσχών (ΛΑΞ-ΛΑΟ) – πρατηρίου της 115 ΠΜ με Παγωτά και για χρονική
περίοδο οκτώ (8) μηνών, χωρίς δικαίωμα παράτασης. Η προϋπολογισθείσα
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 2
Διεξαγωγή Διαδικασίας Ανοίγματος Προσφορών-Διαγωνισμού
Η διαδικασία ανοίγματος προσφορών-διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις
25η Απρίλιου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Διοικητήριο της 115 ΠΜ,
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των
επίσημων τιμοκαταλόγων των εταιρειών Παγωτών που αντιπροσωπεύει
κάθε προμηθευτής, και ενώπιον της επιτροπής αγορών της Μονάδας.
ΑΡΘΡΟ 3
Προσφορές
1.
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις
ενδείξεις:
α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα).
β. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 115ΠΜ υπ’ αριθμ.
5/2018, για την περιοδική προμήθεια των Λεσχών – Πρατηρίου της 115 ΠΜ με
Παγωτά.
2.
Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚΑ΄ 75, όπως εκάστοτε
ισχύει, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Γ» της παρούσας, στην
οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και με τις διατάξεις
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που διέπουν τις προμήθειες του Δημοσίου, και ότι τα προσφερόμενα είδη
καλύπτουν τις ισχύουσες προδιαγραφές τροφίμων-ποτών του Δημοσίου.

β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με το Υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Δ» της παρούσας, η οποία θα περιλαμβάνει το Ποσοστό
έκπτωσης επί των εργοστασιακών τιμών, βάσει του πρωτότυπου επίσημου
τιμοκαταλόγου έτους 2018 της εταιρείας παγωτών, που αντιπροσωπεύει ο
εκάστοτε προμηθευτής.
γ.
Τον πρωτότυπο επίσημο τιμοκατάλογο έτους 2018 της
εταιρείας παγωτών, που αντιπροσωπεύει ο εκάστοτε προμηθευτής.
δ.
Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16, με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
ε.
Εκδοθέντα από αρμόδια κρατική αρχή φωτοαντίγραφα αδειών των
οχημάτων μεταφοράς των ειδών, από τα οποία θα πιστοποιείται η καταλληλότητα
των οχημάτων για τη χρήση που προορίζονται.
(Η διακίνηση των προϊόντων στην έδρα των Μονάδων - υπηρεσιών γίνεται με
οχήματα κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων. Όπου απαιτείται από τη φύση των
προϊόντων η διακίνηση γίνεται με οχήματα αυτοδυνάμου ψύξεως και θερμοκρασία
μεταφοράς 0-7 C για τα νωπά και ≤ -15 C για τα κατεψυγμένα.)
στ. Βεβαίωση του ΕΦΕΤ ή άλλου αρμόδιου φορέα ή
Πιστοποιητικό ISO 22000/2005 εκδοθέν από εταιρεία εξουσιοδοτημένη από το
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι οι
επιχειρήσεις εργάζονται με βάση τις αρχές του Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων
και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ
487/2000 των Υπουργών Εθν. Οικονομίας-Ανάπτυξης-Δικαιοσύνης και τους
Κανονισμούς 178/2002 και 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
ζ. Αναλυτική περιγραφή των επίπλων- σκευών – Ψυγείων που θα
διατεθούν στη Μονάδα για τη συντήρηση των ειδών προμήθειας.
Η προσκόμιση όλων των παραπάνω
υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού.
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ΑΡΘΡΟ 4
Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών
1.

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την έγκριση του Διοικητού της 115 ΠΜ.

2.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εξήντα
(60) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στη διακήρυξη ή στην πρόσκληση
3.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί, είναι οκτώ (8) μηνών, χωρίς δικαίωμα
παράτασης. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος «Ε» της παρούσας πρόσκλησης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε
διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην πρόσκληση,
ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του
προμηθευτή.
4.
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή
του προμηθευτή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων
τιμοκαταλόγων εταιρείας Παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής και ως
εκ τούτου, για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ' όψη, κυρίως, τα
παρακάτω στοιχεία:
α.
Αποκλειστικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των
επίσημων τιμοκαταλόγων εταιρείας Παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε
προμηθευτής υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω.
β. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις ισχύουσες
προδιαγραφές τροφίμων-ποτών.
γ.

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

δ. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα τιμή στην αγορά, για όμοιο ή
παρεμφερές αγαθό.

ΑΡΘΡΟ 5
Παράδοση – Παραλαβή – Προδιαγραφές-Προθεσμία
1.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα Μερικά Κυλικεία, τις
Λέσχες και το Π.Κ.Α. της 115 ΠΜ, καθημερινά και σε ορισμένες περιπτώσεις και
Κυριακές - Αργίες, εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής
ή έγγραφης) από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας, ανεξάρτητα από το μέγεθος
αυτής.
2.
Η συσκευασία των προς παράδοση υλικών θα είναι όπως του
εμπορίου και πάντα σύμφωνη με το πνεύμα των ισχυουσών Διατάξεων του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, χωρίς
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άλλη χρηματική επιβάρυνση, ενώ σε εμφανές σημείο της συσκευασίας θα
αναγράφονται, τουλάχιστον, οι παρακάτω ενδείξεις:
α.
β.
γ.
δ.

Επωνυμία του προμηθευτή.
Είδος και ποσότητα του προϊόντος.
Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) μικτό βάρος του.
Ημερομηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος.

3.
Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των
προϊόντων στις Μονάδες, πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων με
την απαιτούμενη ισοθερμική ή ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που
μεταφέρουν. Ακόμη, ο χώρος τοποθέτησης των προϊόντων πρέπει να διατηρείται
καθαρός και να απολυμαίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα (σχετική βεβαίωση
απολύμανσης να βρίσκεται στη διάθεση του επιθεωρούντος Υγειονομικού
Αξιωματικού σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου).
4.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η Υγειονομική Υπηρεσία της
115ΠΜ, δύναται να προβαίνει σε προβλεπόμενους ελέγχους είτε κατά την
παραλαβή των ειδών είτε με επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει, στα αρμόδια όργανα της
Μονάδας, κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί.
5.
Επίσης, η Μονάδα κατά την κρίση της, μέσω της Υγειονομικής
Υπηρεσίας της 115ΠΜ, και παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του,
δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση ειδών τα οποία θα
προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν υπάρχει
Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους :
α.
β.
γ.

Μικροβιολογικό.
Χημική Ανάλυση.
Ιστολογική Εξέταση.

6.
Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και
το κόστος τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης, τον προμηθευτή θα βαρύνει
και το κόστος των χημικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται μέχρι
μία φορά το μήνα ή δώδεκα κατά έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος
βαρύνει την Υπηρεσία. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων,
πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των
τροφίμων.
7.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας
(συσσιτιάρχης Λέσχης Αξκων ή Αγίου Ονουφρίου, διαχειριστής ΠΚΑ, κλπ).
Συγκεκριμένα τα ανωτέρω όργανα θα ελέγχουν τη συμφωνία των ειδών με τους
όρους και τις προδιαγραφές της σύμβασης και θα βεβαιώνουν ότι το υλικό είναι
κατάλληλο και ότι μπορεί να παραληφθεί και να χρησιμοποιηθεί. Η καλή ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα πιστοποιείται με ενσφράγιστη βεβαίωση
που θα τοποθετείται όπισθεν των τιμολογίων και θα υπογράφεται από τα
παραπάνω όργανα, στα οποία θα συμμετέχει υποχρεωτικώς ο Ιατρός της
Μονάδας και ο αρμόδιος Διαχειριστής (πρατηρίου ή κυλικείου ή Λέσχης αναλόγως
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της προμήθειας). Σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους
όρους της σύμβασης, οι ανωτέρω θα εισηγούνται εγγράφως την απόρριψή του,
αναφέροντας απαραιτήτως του λόγους απόρριψης και τις αποκλίσεις του
απορριπτόμενου είδους στην επιτροπή αρμόδια επιτροπή αγορών. Στη συνέχεια η
επιτροπή αγορών, αφού εξετάσει και αξιολογήσει την παραπάνω αναφορά, θα
συντάσσει έγγραφη γνωμοδότηση προς τον Διοικητή της 115ΠΜ όπου θα
εισηγείται την απόρριψη ή όχι του εν λόγω είδους καθώς και τις πιθανές κυρώσεις
ή την κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου.
8.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε
γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου (πχ μετάθεση χρόνου παράδοσης, επιβολή ή
απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου κλπ). Σε
όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αρμόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση της
απαιτούμενης γνωμοδότησης είναι η εκάστοτε επιτροπή αγορών.

ΑΡΘΡΟ 6
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
1.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται ως εξής:

α. (Σε περίπτωση παράδοση των ειδών στα μερικά κυλικεία ): Ο
προμηθευτής, κατά την παράδοση των ειδών στα μερικά κυλικεία και στην Λέσχη
Αγίου Ονουφρίου, θα συμπληρώνει για κάθε κυλικείο ξεχωριστά, το μπλοκ που θα
παραλαμβάνει από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος και, αφού ολοκληρώσει
τις παραδόσεις, θα προσέρχεται στο Πρατήριο Καταναλωτικών Αγαθών (ΠΚΑ),
κάθε εβδομάδα, όπου και θα εκδίδει συγκεντρωτικό τιμολόγιο – δελτίο αποστολής,
το οποίο θα εξοφλείται τοις μετρητοίς (έως το ποσό των 500 ευρώ). Ποσά
μεγαλύτερα των 500 ευρώ η πληρωμή θα γίνεται με επιταγή.
β. (Σε περίπτωση παράδοση των ειδών στο ΠΚΑ): Ο προμηθευτής,
κατά την παράδοση των ειδών θα εκδίδει τιμολόγιο – δελτίο αποστολής, το οποίο
θα εξοφλείται τοις μετρητοίς (έως το ποσό των 500 ευρώ). Ποσά μεγαλύτερα των
500 ευρώ η πληρωμή θα γίνεται με επιταγή.
2.
Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται μόνο εφόσον πιστοποιηθεί η
καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με ενσφράγιστη βεβαίωση που
θα τοποθετείται όπισθεν των τιμολογίων και θα υπογράφεται από τα αρμόδια
όργανα, στα οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικώς ο Ιατρός της Μονάδας και ο
αρμόδιος Διαχειριστής (Λεσχών, Π.Κ.Α. αναλόγως της προμήθειας).
3.

Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει:

α.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία «για
είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».
β.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
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Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως της
σύμβασης.
4.
Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος
(Φ.Ε.) ποσοστού 4% ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των
αγαθών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4254/2014.
5.
Κατά την εξόφληση του πρώτου τιμολογίου θα παρακρατηθεί
εφάπαξ Κράτηση για το σύνολο του συμβατικού ποσού, ποσοστού
0,12432% η οποία αναλύεται ως ακολούθως :
α.
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του
άρθρου 375 του Ν.4412/16.
β.
Χαρτόσημο 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,00036%
(0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α..
γ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄
Αρ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών.
δ.
Υπέρ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 της υπ΄ Αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
6.

Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με:

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι
οριστικής ποιοτικής παραλαβής του ειδών από την Υπηρεσία.
β.
Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου τυχόν απαιτούμενων χημικών
ελέγχων/αναλύσεων (όταν απαιτείται).
7. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
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 αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του
σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για
το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του
εν λόγω έτους.
8.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α.

Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
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β.
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.).
9.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη Μονάδα.

10. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρμόδιων
οργάνων των Μονάδων, 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 203 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 7
Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύμβασης – Ποινικές Ρήτρες
1.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής παραβεί τους όρους της
σύμβασης, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Όσον
αφορά
τις
περιπτώσεις
παραγγελιών, καθυστερήσεων και ελλείψεων:

αδυναμίας

υλοποίησης

(1) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μίας
(1) ημέρας, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
(2) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από
μία (1) έως δύο (2) ημέρες, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
(3) Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο (2) ημερών, ποσοστό
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται
επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον
Φ.Π.Α.
β.
Όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του προμηθευτή προς τους
κανονισμούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας, έγγραφη
σύσταση, ενώ σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, η Μονάδα
δύναται να εισηγηθεί προς τη Διοίκηση, την κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου.
γ.
Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους
ελέγχους κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης και δεν επηρεάζουν
άμεσα την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και υποδηλώνουν μικρές
αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, την ελλιπή
τεκμηρίωση διαδικασιών σχετικά με τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές, τις
ορθές πρακτικές υγιεινής και τις αρχές του HACCP:
(1)

Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 1.500 €.

(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 2.000 €.

(3)

Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο
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(4)

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

δ.
Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους
ελέγχους των αρμόδιων οργάνων Μονάδος και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για
τη δημόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 € και
έγγραφη ενημέρωση και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρμόδια
Περιφέρεια και στο ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΔΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προμήθειες των εν λόγω
ειδών θα διακοπούν μέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον
ΕΦΕΤ ή άλλο αρμόδιο φορέα, για την αποκατάσταση των ποιοτικών παραβάσεων.
Στο διάστημα αυτό, η Υπηρεσία μπορεί προσωρινά να προβεί σε ενέργειες
εφοδιασμού είτε από τον επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό είτε
με απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, αναλόγως των αναγκών της
Υπηρεσίας, καταλογίζοντας σε κάθε περίπτωση, τις τυχόν μεγαλύτερες διαφορές
τιμών προμήθειας, σε βάρος του προμηθευτή.
(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση.

Επίσης, η Υπηρεσία πλέον των ανωτέρω προστίμων, δύναται να
παραπέμψει τον προμηθευτή στα διοικητικά δικαστήρια για ποινικές και αστικές
ευθύνες.
2.
Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες
(τοξικές ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους
του. Προϊόντα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν
μόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή
αποσύνθεση.
3.
Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των
προβληματικών ειδών.
4.
Οι παραβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός
χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με τον
εκάστοτε προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία
1.
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις όταν
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, μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι
(20) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/16.
2.
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.
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3.
Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν γίνεται αποδεκτός εφόσον ο
προμηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλον καταναλωτή κατά τις ημερομηνίες
που επικαλέστηκε αδυναμία παράδοσης στη Μονάδα.
4.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.
β.
προμηθευτή.

Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του

γ.

Πλημμύρα.

δ.

Σεισμός.

ε.

Πόλεμος

στ. 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 ή τον
κατασκευαστή – προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.
ζ.

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

η.

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

ΑΡΘΡΟ 9
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση
κάποιου όρου της σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο
προμηθευτής λαμβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και, σε περίπτωση
ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις
διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα,
εισπράττονται τα δικαιώματα του ΜΤΑ που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.
ΑΡΘΡΟ 10
Υποχρεώσεις Προμηθευτή
1.
Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα
χρησιμοποιεί ο προμηθευτής θα πρέπει:
α. Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας της Μονάδας.
β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη
συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόμους και
τον κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.
γ.
Προμηθευτή.

Να είναι ασφαλισμένο στο Ε.Φ.Κ.Α., με ευθύνη αποκλειστικά του
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2.
Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος (ποινικά
και αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως
ότι:
α.
Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ.
εξάρτηση από την ΠΑ.
β.
Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων.
3.
Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του
προσωπικού του προμηθευτή προς οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται
απεριόριστα.
4.
Επίσης, ο προμηθευτής ευθύνεται για τη συντήρηση και καλή λειτουργία
του εξοπλισμού που θα διαθέσει στη Μονάδα (ψυκτικές βιτρίνες, θερμοθάλαμοι,
τοστιέρες, κλπ.) καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
5.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ της Μονάδος και του
προμηθευτή, αρμόδια ορίζονται τα διοικητικά δικαστήρια της περιοχής, εφόσον
από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή.
6.
έλεγχο:

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η Μονάδα μπορεί να κάνει ποιοτικό

α. Των ειδών, κατόπιν αποστολής δειγμάτων των προϊόντων στα
αρμόδια Κρατικά Χημεία.
β. Των χώρων παρασκευής των προσφερομένων ειδών.
7.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διευκολύνει την αρμόδια επιτροπής της
Μονάδας, κατά τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 5 των
παρόντων όρων .

ΑΡΘΡΟ 11
Αναπροσαρμογή Τιμών
1.
Η Μονάδα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, κατά την διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται,
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης των
προϊόντων.
2.

Αναπροσαρμογή των τιμών δεν είναι δυνατή.
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ΑΡΘΡΟ 12
Τελικές Διατάξεις

1.
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα πάσης φύσεως έξοδα μέχρι την
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στη Μονάδα – Υπηρεσία και τα έξοδα
εργαστηριακών ελέγχων στα απαιτούμενα δείγματα ως τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 5 των παρόντων όρων.
2.
Ο Φ.Π.Α, όπως και όπου τούτος προβλέπεται από τις διατάξεις του
Ν.1642/86 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2859/00) και τις σχετικές ερμηνευτικές
εγκυκλίους και διαταγές των αρμοδίων φορέων, βαρύνει την Υπηρεσία. Οι
προμηθευτές υποχρεούνται να συντάσσουν τις προσφορές τους εν γνώσει των
διατάξεων αυτών και, ειδικότερα, να συμπληρώνουν σε ιδιαίτερες στήλες τα
προβλεπόμενα ποσοστά και ποσά του αναλογούντος για κάθε προσφερόμενο
είδος Φ.Π.Α.
3.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του
Ν.4412/16.
4.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4 Απρ. 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ
Φ.830/ΑΔ.5294 /Σ.1440

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να
ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ 4, Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Όνομα :

Επώνυμο :

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης :
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :
Τόπος Κατοικίας :
Αρ.
Τηλεομοιοτύπου

Τηλ :
Οδός :
Αριθ : ΤΚ :
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail) :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από
τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, περί ψευδούς δήλωσης,
δηλώνω ότι : Λάβαμε γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος Π.Ε.Ε. 5/2018 της 115ΠΜ, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως
και ανεπιφυλάκτως, καθώς και των διατάξεων που διέπουν τις προμήθειες του
Δημοσίου, και ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ισχύουσες προδιαγραφές
τροφίμων-ποτών του Δημοσίου.
Ημερομηνία
Υπογραφή

(1). Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του
δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2). Αναγράφεται ολογράφως.
(3). «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4 Απρ. 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ
Φ.830/ΑΔ.5294 /Σ.1440

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 115ΠΜ

Α/Α

1

1.

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΕΠΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΕΠΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΑΓΩΤΑ

ΙΣΧΥΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΜΕΡΕΣ (60) ΗΜΕΡΕΣ

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜ/ΝΙΑ)
………………………..
Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
(Υπογραφή-σφραγίδα)
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4 Απρ. 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗΝ
Φ.830/ΑΔ.5294 /Σ.1440

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
Τηλ.: 2821005040
FAX: 2821005047

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …../2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ –
ΛΕΣΧΩΝ 115 ΠΜ
Στην Σούδα, σήμερα …,…………………στα Γραφεία της …,……….. οι
υπογεγραμμένοι …………………………………. Δκτής της 115 ΠΜ, ως
εκπρόσωπος της Μονάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.………………………
Κατακυρωτική
Απόφαση
………….…….και
η
εταιρεία
«…….……..……………….…………..……..»
ΑΦΜ,…………..…….
που
εκπροσωπείται
από
τον………………………………………
με
Α.Δ.Τ………………………… Πόλη……………….. Οδός…………… Αριθμ…………
Τηλ. ……………… – FAX. ………………. συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο
πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του, την ανάθεση στο
δεύτερο, καλούμενο στο εξής “Προμηθευτή”, την περιοδική προμήθεια ΠΑΓΩΤΩΝ,
για Ανάγκες Μερικών Κυλικείων – Πρατηρίου – Λεσχών 115 Π.Μ., που
αναφέρονται λεπτομερώς στα άρθρα δύο (2) εώς και έντεκα (11) της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
To συμφωνητικό συνομολογείται για χρονική διάρκεια οκτώ μηνών (8),
από……….. 2018 έως …………….. 2018, χωρίς δικαίωμα παράτασης, κατόπιν
συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, αφορά στην προμήθεια των ειδών, ως
συνημμένου επίσημου τιμοκαταλόγου ,με ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το
Παράρτημα «Δ» της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το συμφωνητικό αφορά τον εφοδιασμό της 115 ΠΜ ΠΚΑ, Μερικών
Κυλικείων, Λέσχη Αγίου Ονουφρίου, για όλη την διάρκεια ισχύος του παρόντος
συμφωνητικού, με τα κατωτέρω είδη:
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ
ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ

1

ΠΑΓΩΤΑ

ΑΡΘΡΟ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Η ανωτέρω τιμή προμήθειας καθορίζεται για όλη τη διάρκεια ισχύος του
παρόντος συμφωνητικού.
2.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), όπως και όπου τούτος
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1642/86 (όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.2859/00) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους και διαταγές των αρμοδίων
φορέων, βαρύνει την Υπηρεσία.
3.

Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με :

α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις της Μονάδας (Πρατήριο
– Κυλικεία-Λέσχες κλπ.).
β.
Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων
του κλπ.
γ.
Τυχόν άλλες κρατήσεις που θα επιβληθούν στο μέλλον από την
Υπηρεσία.
δ.
Το κόστος των τυχόν εργαστηριακών ελέγχων των υπό προμήθεια
ειδών όταν αυτοί πραγματοποιούνται μέχρι μία (1) φορά το μήνα ή, αθροιστικά,
μέχρι δώδεκα (12) ελέγχους κατ’ έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους, το κόστος θα
βαρύνει την Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στις Λέσχες, το Π.Κ.Α. και τα
Μερικά Κυλικεία, καθημερινά και σε ορισμένες περιπτώσεις και Κυριακές - Αργίες,
εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από
τα αρμόδια όργανα της Μονάδας, ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής. Τα υπό
προμήθεια θα πληρούν υποχρεωτικά τις ισχύουσες προδιαγραφές τροφίμωνποτών του Δημοσίου.
2.
Η συσκευασία των προς παράδοση υλικών θα είναι όπως του
εμπορίου και πάντα σύμφωνη με το πνεύμα των ισχυουσών Διατάξεων του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, χωρίς
άλλη χρηματική επιβάρυνση, ενώ σε εμφανές σημείο της συσκευασίας θα
αναγράφονται, τουλάχιστον, οι παρακάτω ενδείξεις:
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α.
β.
γ.
δ.

Επωνυμία του προμηθευτή.
Είδος και ποσότητα του προϊόντος.
Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) μικτό βάρος του.
Ημερομηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος.

3.
Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των
προϊόντων στις Μονάδες, πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων με
την απαιτούμενη ισοθερμική ή ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που
μεταφέρουν. Ακόμη, ο χώρος τοποθέτησης των προϊόντων πρέπει να διατηρείται
καθαρός και να απολυμαίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα (σχετική βεβαίωση
απολύμανσης να βρίσκεται στη διάθεση του επιθεωρούντος Υγειονομικού
Αξιωματικού σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου).
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η Υγειονομική Υπηρεσία της
115ΠΜ, δύναται να προβαίνει σε προβλεπόμενους ελέγχους είτε κατά την
παραλαβή των ειδών είτε με επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει, στα αρμόδια όργανα της
Μονάδας, κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί.
5.
Επίσης, η Μονάδα κατά την κρίση της, μέσω της Υγειονομικής
Υπηρεσίας της 115ΠΜ, και παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του,
δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση ειδών τα οποία θα
προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν υπάρχει
Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους :
α.
β.
γ.

Μικροβιολογικό.
Χημική Ανάλυση.
Ιστολογική Εξέταση.

6.
Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και
το κόστος τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης, τον προμηθευτή θα βαρύνει
και το κόστος των χημικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται μέχρι
μία φορά το μήνα ή δώδεκα κατά έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος
βαρύνει την Υπηρεσία. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων,
πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των
τροφίμων.
7. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας
(συσσιτιάρχης Λέσχης Αγίου Ονουφρίου, διαχειριστής ΠΚΑ, Κυλικείου κλπ).
Συγκεκριμένα τα ανωτέρω όργανα θα ελέγχουν τη συμφωνία των ειδών με τους
όρους και τις προδιαγραφές της σύμβασης και θα βεβαιώνουν ότι το υλικό είναι
κατάλληλο και ότι μπορεί να παραληφθεί και να χρησιμοποιηθεί. Η καλή ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα πιστοποιείται με ενσφράγιστη βεβαίωση
που θα τοποθετείται όπισθεν των τιμολογίων και θα υπογράφεται από τα
παραπάνω όργανα, στα οποία θα συμμετέχει υποχρεωτικώς ο Ιατρός της
Μονάδας και ο αρμόδιος Διαχειριστής (τροφοδοσίας ή πρατηρίου ή κυλικείου ή
Λέσχης αναλόγως της προμήθειας). Σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει
αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, οι ανωτέρω θα εισηγούνται εγγράφως
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την απόρριψή του, αναφέροντας απαραιτήτως του λόγους απόρριψης και τις
αποκλίσεις του απορριπτόμενου είδους στην επιτροπή αρμόδια επιτροπή αγορών.
Στη συνέχεια η επιτροπή αγορών, αφού εξετάσει και αξιολογήσει την παραπάνω
αναφορά, θα συντάσσει έγγραφη γνωμοδότηση προς τον Διοικητή της 115ΠΜ
όπου θα εισηγείται την απόρριψη ή όχι του εν λόγω είδους καθώς και τις πιθανές
κυρώσεις ή την κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου.
8.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε
γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου (πχ μετάθεση χρόνου παράδοσης, επιβολή ή
απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου κλπ). Σε
όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αρμόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση της
απαιτούμενης γνωμοδότησης είναι η εκάστοτε επιτροπή αγορών.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται ως εξής:

α. (Σε περίπτωση παράδοση των ειδών στα μερικά κυλικεία ): Ο
προμηθευτής, κατά την παράδοση των ειδών στα μερικά κυλικεία και στην Λέσχη
Αγίου Ονουφρίου, θα συμπληρώνει για κάθε κυλικείο ξεχωριστά, το μπλοκ που θα
παραλαμβάνει από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος και, αφού ολοκληρώσει
τις παραδόσεις, θα προσέρχεται στο Πρατήριο Καταναλωτικών Αγαθών (ΠΚΑ),
κάθε εβδομάδα, όπου και θα εκδίδει συγκεντρωτικό τιμολόγιο – δελτίο αποστολής,
το οποίο θα εξοφλείται τοις μετρητοίς (έως το ποσό των 500 ευρώ). Ποσά
μεγαλύτερα των 500 ευρώ η πληρωμή θα γίνεται με επιταγή.
β. (Σε περίπτωση παράδοση των ειδών στο ΠΚΑ): Ο προμηθευτής,
κατά την παράδοση των ειδών θα εκδίδει τιμολόγιο – δελτίο αποστολής, το οποίο
θα εξοφλείται τοις μετρητοίς (έως το ποσό των 500 ευρώ). Ποσά μεγαλύτερα των
500 ευρώ η πληρωμή θα γίνεται με επιταγή.
2.
Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται μόνο εφόσον πιστοποιηθεί η
καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με ενσφράγιστη βεβαίωση που
θα τοποθετείται όπισθεν των τιμολογίων και θα υπογράφεται από τα αρμόδια
όργανα, στα οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικώς ο Ιατρός της Μονάδας και ο
αρμόδιος Διαχειριστής (Λεσχών, Π.Κ.Α. αναλόγως της προμήθειας).
3.

Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει:

α.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία «για
είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».
β.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως της
σύμβασης.
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4.
Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος
(Φ.Ε.) ποσοστού 4% ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των
αγαθών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4254/2014.
5.
Κατά την εξόφληση του πρώτου τιμολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ
Κράτηση για το σύνολο του συμβατικού ποσού, ποσοστού 0,12432% η οποία
αναλύεται ως ακολούθως :
α.
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του
άρθρου 375 του Ν.4412/16.
β.
Χαρτόσημο 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,00036%
(0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α..
γ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄
Αρ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών.
δ.
Υπέρ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 της υπ΄ Αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
6.

Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με:

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι
οριστικής ποιοτικής παραλαβής του ειδών από την Υπηρεσία.
β.
Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου τυχόν απαιτούμενων χημικών
ελέγχων/αναλύσεων (όταν απαιτείται).
7. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
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 αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του
σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για
το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του
εν λόγω έτους.
8.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α.

Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

β.
Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των

23

ΑΔΑ: 6ΖΨΠ6-Π6Ω

18PROC002912622 2018-04-04

αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων
από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
9.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη Μονάδα.

10. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρμόδιων
οργάνων των Μονάδων, 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 203 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ
1.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής παραβεί τους όρους της
σύμβασης, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Όσον
αφορά
τις
περιπτώσεις
παραγγελιών, καθυστερήσεων και ελλείψεων:

αδυναμίας

υλοποίησης

(1) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μίας
(1) ημέρας, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
(2) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από
μία (1) έως δύο (2) ημέρες, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
(3) Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο (2) ημερών, ποσοστό
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται
επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον
Φ.Π.Α.
β.
Όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του προμηθευτή προς τους
κανονισμούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας, έγγραφη
σύσταση, ενώ σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, η Μονάδα
δύναται να εισηγηθεί προς τη Διοίκηση, την κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου.
γ.
Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους
ελέγχους κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης και δεν επηρεάζουν
άμεσα την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και υποδηλώνουν μικρές
αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, την ελλιπή
τεκμηρίωση διαδικασιών σχετικά με τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές, τις
ορθές πρακτικές υγιεινής και τις αρχές του HACCP:
(1)

Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 1.500 €.

(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 2.000 €.
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(3)

Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο

(4)

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

2.500 €.

δ.
Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους
ελέγχους των αρμόδιων οργάνων Μονάδος και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για
τη δημόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 € και
έγγραφη ενημέρωση και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρμόδια
Περιφέρεια και στο ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΔΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προμήθειες των εν λόγω
ειδών θα διακοπούν μέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον
ΕΦΕΤ ή άλλο αρμόδιο φορέα, για την αποκατάσταση των ποιοτικών παραβάσεων.
Στο διάστημα αυτό, η Υπηρεσία μπορεί προσωρινά να προβεί σε ενέργειες
εφοδιασμού είτε από τον επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό είτε
με απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, αναλόγως των αναγκών της
Υπηρεσίας, καταλογίζοντας σε κάθε περίπτωση, τις τυχόν μεγαλύτερες διαφορές
τιμών προμήθειας, σε βάρος του προμηθευτή.
(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση.

Επίσης, η Υπηρεσία πλέον των ανωτέρω προστίμων, δύναται να
παραπέμψει τον προμηθευτή στα διοικητικά δικαστήρια για ποινικές και αστικές
ευθύνες.
2.
Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες
(τοξικές ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους
του. Προϊόντα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν
μόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή
αποσύνθεση.
3.
Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των
προβληματικών ειδών.
4.
Οι παραβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός
χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με τον
εκάστοτε προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
1.
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις όταν
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, μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι
(20) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/16.
2.
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.
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3.
Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν γίνεται αποδεκτός εφόσον ο
προμηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλον καταναλωτή κατά τις ημερομηνίες
που επικαλέστηκε αδυναμία παράδοσης στη Μονάδα.
4.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.
β.
προμηθευτή.

Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του

γ.

Πλημμύρα.

δ.

Σεισμός.

ε.

Πόλεμος

στ. 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 ή τον
κατασκευαστή – προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.
ζ.

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

η.

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

1.
Η Μονάδα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, κατά την διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται,
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης των
προϊόντων.
2.

Αναπροσαρμογή των τιμών δεν είναι δυνατή.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οποιαδήποτε γενικά ζημιά που προκαλείται από αθέτηση κάποιου όρου του
παρόντος από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής έχει να
εισπράξει για οποιονδήποτε λόγο από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή
ανεπάρκειας λογαριασμών αυτών κατά τις διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων
εσόδων. Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα εισπράττονται τα
δικαιώματα του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας από τις Ποινικές Ρήτρες.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1.
Απαγορεύεται στον προμηθευτή το δικαίωμα εκχώρησης στο σύνολο ή
μέρος των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε
οποιονδήποτε τρίτο.
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2.
Ο Προμηθευτής, ταυτόχρονα με την υπογραφή του Συμφωνητικού, είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει στο Γραφείο Ασφαλείας της 115 Π.Μ., κατάσταση
με άτομα και οχήματα που θα εισέρχονται στην Μονάδα για παράδοση
εμπορευμάτων και πληρωμή.
3. Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα
χρησιμοποιεί ο προμηθευτής θα πρέπει:
α.

Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας της

Μονάδας.
β.
Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη
συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόμους και
τον κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.
γ. Να είναι ασφαλισμένο στο Ε.Φ.Κ.Α., με ευθύνη αποκλειστικά του
Προμηθευτή.
4.
Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος (ποινικά
και αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως
ότι:
α.
Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ.
εξάρτηση από την ΠΑ.
β.
Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων.
5.
Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του
προσωπικού του προμηθευτή προς οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται
απεριόριστα.
6.
Επίσης, ο προμηθευτής ευθύνεται για τη συντήρηση και καλή λειτουργία
του εξοπλισμού που θα διαθέσει στη Μονάδα (ψυκτικές βιτρίνες κλπ.) καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.
7.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διευκολύνει τα αρμόδια όργανα της
Μονάδας, κατά τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του
παρόντος συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Η 115 Πτέρυγα Μάχης δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για
μέτρα που τυχόν ληφθούν από οποιανδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια του
συμφωνητικού, περί αύξησης των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ
και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας ή της
τιμής και του χρόνου παράδοσης των ειδών.
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2.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ της 115
Πτέρυγας Μάχης και του προμηθευτή ορίζονται αυτά που εδρεύουν στα Χανιά
Κρήτης, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή.
3.
Το παρών συμφωνητικό και όλες οι λεπτομέρειες για την εκτέλεση της
προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως
δε οι διατάξεις του Ν.4412/16
4.
Το παρών συμφωνητικό μπορεί να λυθεί από την 115 Πτέρυγα Μάχης
σε οποιονδήποτε χρόνο κατά την διάρκειά της και χωρίς να υπάρχει σπουδαίος
λόγος εφόσον η Διοίκηση της Μονάδος το κρίνει απαραίτητο.
Το παρών συμφωνητικό συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Επίσημος Τιμοκατάλογος
«Β» Προσφορά Προμηθευτή
(Σημείωση: Τα Παραρτήματα δεν επισυνάπτονται με το σχέδιο σύμβασης της
παρούσας διακήρυξης, αλλά θα επισυναφθούν στην τελική προς υπογραφή
σύμβαση)
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