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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
Τηλέφ.(Εσωτ.) 5255
Φ.600.163/28/25064
Σ.1173
Χανιά, 15 Ιουν 20

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
KOIN:

ΘΕΜΑ:

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤ :

α. Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημ. Συμβάσεων»
β. Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις», Άρθρα 66 και 77, όπως
τροποποιήθηκαν με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10. 2015)
γ. Απόφαση Αριθμ. Φ.600/6/90981/Σ.248 (ΦΕΚ Β΄ 294/17.02.2009)
«Αναθεώρηση του Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ)»
δ. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)
ε. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 07/2020

1. Σας γνωρίζουμε, ότι αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των σχετικών:
διακηρύσσουμε
συνοπτικό (Πρόχειρο) ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια
τροφίμων συσσιτίου, προς κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων –
Υπηρεσιών 5ης Ταξιαρχίας Πεζικού (5ης ΤΑΞΠΖ) συνολικής εκτιμώμενης αξίας
είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ 26.200,00€ χωρίς ΦΠΑ. Κριτήριο
κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή κιλού
ετήσιας προμήθειας και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.
2. Οι
φάκελοι
δικαιολογητικών-προσφορών
υποβάλλονται
ή
η
αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην 5 ΤΑΞΠΖ και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία μέχρι 1 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Προσφορές
που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας μετά τις ως άνω
ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
3.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη 7
Ιουλίου 2020 και ώρα 09:00, στην έδρα της 5ης ΤΑΞΠΖ στην περιοχή «ΒΛΗΤΕΣ
ΣΟΥΔΑΣ», από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως αναλυτικά
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περιγράφεται στο Παράρτημα «Α», εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
4.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό τύπο, θα
βαρύνουν την Υπηρεσία.
5.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς
όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη, όπως στο Παράρτημα «Α».
6.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο 4ο Επιτελικό Γραφείο της Ταξιαρχίας, στα τηλέφωνα 2821025255,τις εργάσιμες ώρες (07:00 – 14:00) και ημέρες.
7.
Η ΑΣΔΕΝ προς την οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.)
παρακαλείται για την ενημέρωση της.
8.
Χειριστής Θέματος: Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης, Επιτελής 5ης
ΤΑΞΠΖ/4ου ΕΓ/2, τηλ. 869-5255, 2821025255.
Ταξχος Δημήτριος Αρβανίτης
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης
Επιτελής 4ου ΕΓ/2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικοί Όροι Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Τροφίμων Συσσιτίου
«Β» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«Γ» Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης
«Δ» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
«Ε» Υπόδειγμα Σύμβασης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ-ΔΕΜ-ΔΟΙ
5η ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ/2-1α -ΔΟΙ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
15 Ιουν 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.600.163/28/25064/Σ.1173
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Διαγωνισμού
1.
Η παρούσα διακήρυξη, αφορά στην προμήθεια των παρακάτω
τροφίμων για της Μονάδες της 5ης Ταξιαρχίας Πεζικού(5η ΤΑΞΠΖ):
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1
2

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 3
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6
ΡΥΖΙ Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ ΜΠΟΝΕΤ
ΦΑΚΕΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
ΜΕΛΙ
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ
ΤΣΑΙ

3
4
5
6
7
8
9

CPV
15851100-9

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
350,00 €
5.600,00€

03211300-6

4.100,00 €

03212211-2

2.700,00 €
3.900,00 €
250,00 €
6.900,00 €
1.900,00 €
500,00 €

03221210-1
03142100-9
15331425-2
15863000-5

2.
Η ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει με την διενέργεια συνοπτικού
(προχείρου) μειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές.
3.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή κιλού ετήσιας προμήθειας, στα είδη που περιγράφονται στο
Παράρτημα «Β».
Άρθρο 2ο
Διενέργεια Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα
09:00 στην έδρα της 5ης ΤΑΞΠΖ στην περιοχή «ΒΛΗΤΕΣ ΣΟΥΔΑΣ», ως
συνοπτικός (πρόχειρος) ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες
ενσφράγιστες προσφορές, ενώπιον επιτροπής, που θα συγκροτηθεί με Δγή της
5ης ΤΑΞΠΖ.
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Άρθρο 3
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1.
Οι προσφορές, υποβάλλονται σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟ , στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την
προμήθεια (5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ).
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ: 07/2020).
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
2.

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

α. Υποφάκελος
με
την
ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όπου θα περιέχει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
(1) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι:
(α) Δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
1/
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο Άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008 σ.42).
2/
Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλ 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ.54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα.
3/
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με
το Ν.2803/2000 (Α΄ 48).
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4/
Τρομοκρατικά
εγκλήματα
ή
εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα
Άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουν 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3)
ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο Άρθρο 4 αυτής.
5/
Νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 05, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
(ΕΕ L 309 της 22.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το Ν.3691/2008 (Α΄ 166).
6/
Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α΄ 215).Τα ανωτέρω
αναφερόμενα στην παράγραφο 2 α (1) (α) αφορούν επίσης πρόσωπο το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ιδίως αφορούν τους διαχειριστές (στις
περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ και προσωπικών
εταιριών ΟΕ και ΕΕ) και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου (στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών).
(β)
Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα
με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
(γ)
Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθάριση ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.
(δ)
Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16.
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(ε)
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση.
(στ)
παρούσας διακήρυξης.

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της

(ζ)
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για
την οποιαδήποτε απόφαση της 5ης ΤΑΞΠΖ, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης
του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησής της.
(η)
Δεν
θα
χρησιμοποιήσει
(άμεσα
ή
έμμεσα)
αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς ή μόνιμους αποστράτους
Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία
τους, βάσει του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73.
διαγωνισμούς με
Ανταγωνιστικότητας.

(θ) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του από
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και

(ι) Είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους.
(2) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον θα παρίσταται στον
διαγωνισμό εκπρόσωπός του.
β. Υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος
θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
(1) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται :
(α) Η ακριβής διεύθυνση της έδρας καθώς και των
εγκαταστάσεων αποθήκευσης των εμπορευμάτων της
συμμετέχουσας στο
διαγωνισμό εταιρίας.
(β) Η επωνυμία, η προέλευση καθώς και η/οι
επιχειρηματική/-ές μονάδα/-ες στην/στις οποία/-ες θα παρασκευάζονται τα
προσφερόμενα προϊόντα.
(γ) Ότι ο προσφέρον αποδέχεται τον έλεγχο και
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της επιχείρησής του καθώς και των δηλωθέντων
οχημάτων μεταφοράς, από αρμόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.
(2) Κατάλληλα δημόσια έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι
η επιχείρηση του συμμετέχοντος διαθέτει άδεια λειτουργίας, εκδοθείσα κατόπιν
εγκρίσεως της αρμόδιας υγειονομικής αρχής, καθώς και άδεια λειτουργίας
αποθήκης
τροφίμων,
σύμφωνα
με
την
υγειονομική
διάταξη
Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β' 2718/08-10-2012) ή άλλη ισχύουσα.
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(3) Βεβαίωση από αρμόδια αρχή ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα
προέρχονται από εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές του
συστήματος HACCP ή κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.
(4) Φύλλο Συμμόρφωσης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές
και την συσκευασία των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος «Γ».
γ. Υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
όπως στο υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β».
3.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της 1ης Φάσης για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
4.

Επιπλέον για την υποβολή των προσφορών ισχύουν τα παρακάτω:

α. Να έχουν συνταχθεί στη Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους.
β. Να είναι σαφείς και πλήρεις και να μην περιέχουν όρο
διαφορετικό από τους παρόντες, περιοριστικό ή αμφίβολο.
γ. Η τοποθέτηση στοιχείων του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελεί λόγω (ποινή) απόρριψης της προσφοράς.
δ. Προσφορά που είναι αόριστη ή/και ανεπίδεκτη εκτίμησης, ή είναι
υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση
της Επιτροπής.
ε. Οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να φέρουν εξωτερικώς
τις ίδιες ενδείξεις με τον κύριο φάκελο της προσφοράς.
5.
Οι προσφορές να έχουν παραδοθεί με οποιονδήποτε τρόπο επί
αποδείξει στην 5η ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ έως την 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Σε
αντίθετη περίπτωση δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης δεν θα ληφθούν υπόψη
προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στην έδρα της
Ταξιαρχίας εντός της παραπάνω προθεσμίας.
6.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 7 Ιουλίου 2020 ημέρα
Τρίτη και ώρα 09:00 στην έδρα της 5ης ΤΑΞΠΖ στην θέση ΒΛΗΤΕΣ ΣΟΥΔΑΣ,
ΧΑΝΙΑ. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΔΔ) θα αποσφραγίσει τις
προσφορές ενώπιον όσων παρευρίσκονται εκ των διαγωνιζομένων ή των
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, οι οποίοι θα λάβουν γνώση των
στοιχείων που υπεβλήθησαν.
Άρθρο 4
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
./.
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1.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου
από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για
τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι
οικονομικοί φορείς κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και αποδεχθούν την
παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστημα.
3.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την 5η ΤΑΞΠΖ 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 της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός εάν η 5 η ΤΑΞΠΖ
κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν
να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Άρθρο 5
Αντιπροσφορές
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 6
Ενστάσεις
Όπως το άρθρο 127 του Ν.4412/16, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
αξίας ίσης ή κατώτερης των 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Για το παραδεκτό της
άσκησης έφεσης απαιτείται (με την κατάθεση της ένστασης) η καταβολή
παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού 600,00 €.
Άρθρο 7
Εγγυοδοσία Συμμετοχής
Δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον
διαγωνισμό.
Άρθρο 8
Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών
1.
Κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε δημόσια
συνεδρίαση, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (ΕΔΔ) αποσφραγίζει κατά
./.
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σειρά λήψης τις προσφορές και τις καταχωρεί σε πρακτικό. Η αποσφράγιση γίνεται
με την παρακάτω διαδικασία:
α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και στην
συνέχεια οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, καθώς και η τεχνική
προσφορά ανά φύλλο.
β. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σ’ ένα
νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο.
γ. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή προβαίνει
στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
δ. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων
αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την
επιτροπή, αποσφραγίζονται, ελέγχονται για την ορθότητά τους, καταχωρούνται σε
πρακτικό και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με
τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των
τιμών που προσφέρθηκαν. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
2.
Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.
3.

Ο διαγωνισμός δεν θα συνεχιστεί με ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ προσφορές.
Άρθρο 9
Ισότιμες Προσφορές

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές, µε ακριβώς την ίδια προσφερόμενη
τιμή κιλού ανά είδος τροφίμου και οι οποίες είναι σύμφωνες με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η 5η ΤΑΞΠΖ επιλέγει τον ανάδοχο
µε κλήρωση µεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιµες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ.1,Ν.
4412/16).
Άρθρο 10
Κατακύρωση του Διαγωνισμού
1.
Η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει εντός προθεσμίας που
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης [όχι μικρότερη των δέκα (10) ούτε
./.
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μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του] τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
ενημερωμένο, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο να
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2α.(1)(α) του Άρθρου
3 των παρόντων όρων.
β. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, ενημερωμένο, το οποίο να
καλύπτει τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2α(1) (β) έως (δ) του
Άρθρου 3 του παρόντος. Αν το κράτος µέλος ή εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις προαναφερθείσες
παραγράφους, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση, ή στα κράτη - µέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
γ. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση
του
οικείου
επαγγελµατικού
επιμελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 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.
δ. Όλα τα παραπάνω έγγραφα να είναι έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου σε ισχύ.
ε. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης όπως στο
Παράρτημα «Δ».
στ. Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά (σε ισχύ) που αφορούν στην
ανάπτυξη και εφαρμογή HACCP από ιδιωτικό φορέα, που είναι διαπιστευμένος από
το ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης, μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
Διαπίστευση και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Συνεργασίας
(ΜLA) αυτής, ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται,
ανάλογα με το είδος και τη δυναμικότητα της επιχείρησης ή βεβαίωση εφαρμογής
του αντίστοιχου οδηγού υγιεινής, ανάλογα με το είδος και τη δυναμικότητα της
επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πιστοποιητικό/δικαιολογητικό
είναι σε διαδικασία ανανέωσης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τη σχετική
αλληλογραφία που θα αποδεικνύει την ισχύ.
2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

./.
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3.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 103
του Ν.4412/2016.
4.
Αν κατά τον έλεγχο των εν λόγω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/16, είναι ψευδή ή
ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο1 του άρθρου 103 και
τα άρθρα 75,76,77 του Ν.4412/16, ακολουθούνται οι διαδικασίες που
περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 5 αντίστοιχα του άρθρου 103 του
Ν.4412/16.
Άρθρο 11
Επανάληψη Διαγωνισμού
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή
της μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης, τότε η ίδια διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει, παράλληλα
με τη ματαίωση της διαδικασίας, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης αυτής,
με τροποποίηση ή μη των όρων της, ή την προσφυγή στην ανταγωνιστική
διαδικασία με διαπραγμάτευση ή την προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον πληρούνται οι όροι και
οι προϋποθέσεις για τον παραπάνω σκοπό.
Άρθρο 12
Εγγυοδοσία Καλής Εκτελέσεως –Υπογραφή Σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τον συμβατικό χρόνο κατά δύο (2)
μήνες τουλάχιστον και να καλύπτει το 5% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης (άνευ ΦΠΑ), ήτοι χίλια τριακόσια δέκα 1.310,00€ ευρώ.
Άρθρο 13
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου-Κυρώσεις
Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 203, 205, 206 και 207 του
Ν.4412/16.
Άρθρο 14
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων- Ανωτέρα Βία
1.
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί
ανωτέρα βία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν.4412/16.
2.
Η διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, λόγω δυσμενών καιρικών
συνθηκών, δεν περιέχεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
./.
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Άρθρο 15
Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης
1.
Η Στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή
διακοπής της σύμβασης οποτεδήποτε και κατά τη διάρκεια αυτής, μετά από
10ήμερη προειδοποίηση του συμβαλλόμενου προμηθευτή, εφόσον αυτή κρίνει ότι
ο διαγωνισμός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (τιμή - ποιότητα
κλπ.), ή για τους παρακάτω λόγους:
α. Όταν για λόγους απρόβλεπτους, διακοπεί η χρηματοδότηση της
5ης ΤΑΞΠΖ από το ΓΕΣ.
β. Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του
προμηθευτή.
γ. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων (της
Στρατιωτικής Υπηρεσίας εν προκειμένω), για οφειλές του προμηθευτή στο
Δημόσιο, Οργανισμούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες. Αυτό αποτελεί λόγο
καταγγελίας και αιτία λύσης της σύμβασης.
δ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάμενη Αρχή.
ε. Σε περίπτωση χορήγησης στις Μονάδες αντίστοιχων προϊόντων
από την Στρατιωτική Υπηρεσία και μόνο κατά το είδος προϊόντος που θα
χορηγηθεί.
στ. Εάν υποπέσει στην αντίληψη της Υπηρεσίας ότι ο προμηθευτής
έχει διαθέσει ακατάλληλα για κατανάλωση προϊόντα.
ζ. Εάν διαπιστωθεί, η με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του
υγειονομικού ελέγχου εκ μέρους του προμηθευτή.
η. Αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή μεταξύ Μονάδων και του
προμηθευτή θίγει τα συμφέροντα της Υπηρεσίας και παρεκκλίνει των τεθέντων
στόχων του Δημοσίου.
θ. Εάν διαπιστωθεί ότι είδη όμοια με τα κατακυρωθέντα πωλούνται
από τον ίδιο προμηθευτή στο ελεύθερο εμπόριο σε χαμηλότερες τιμές με διαφορά
τιμής σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% από τις κατακυρωθείσες του ισχύοντος
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή θα δίδεται το δικαίωμα στο συμβαλλόμενο
προμηθευτή να αναπροσαρμόσει τις εν λόγω τιμές, προκειμένου αυτές να
εναρμονισθούν με αυτές του εμπορίου. Σε περίπτωση άρνησής του, η Υπηρεσία
θα διατηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα είδη από το ελεύθερο εμπόριο.
Άρθρο 16
Τεχνικοί Προσδιορισμοί
1.
Τα προϊόντα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με την
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων
./.
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και ποτών (ΚΤΠ) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της Στρατιωτικής
Υπηρεσίας οι οποίες δύναται να αποσταλούν ηλεκτρονικά στους οικονομικούς
φορείς.
2.
Όλα τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων θα είναι κατάλληλα για
τρόφιμα και πάντοτε σύμφωνα με τον ΚΤΠ. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να διαθέτει και τα προβλεπόμενα από τις υγειονομικές διατάξεις είδη συσκευασίας,
χωρίς άλλη επιβάρυνση.
3.
Υγειονομικός έλεγχος του προμηθευτή θα γίνεται κατά περιοδικά
διαστήματα από την μόνιμη επιτροπή ελέγχου των Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών
Τροφίμων της Μεραρχίας, από την οποία συντάσσεται η σχετική έκθεση, σύμφωνα
με το ΣΚ 422-10.
4.
Το όριο εγγυήσεως των παραδιδόμενων στο ΣΠ Χανίων
τροφίμων θα πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον ένα (1) έτος ή όσο ορίζουν
οι Προδιαγραφές της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.
5.
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν Φύλλο Συμμόρφωσης
ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την συσκευασία των προσφερόμενων
ειδών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Γ».
Άρθρο 17
Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων
1.
Η αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και μέσων των εταιριών που θα
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή της
Ταξιαρχίας πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
2.
Τα Φύλλα Επιθεωρήσεως θα κοινοποιηθούν στους οικονομικούς
φορείς εντός τριών (3) ημερών από την διενέργεια του προελέγχου προκειμένου
να γνωρίζουν εάν οι εγκαταστάσεις έχουν κριθεί κατάλληλες από την Υπηρεσία.
3.
Απαγορεύεται καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της συμβάσεως η αλλαγή
των εγκαταστάσεων παραμονής και αποθηκεύσεως που έχει δηλώσει ο ανάδοχος,
χωρίς σχετική έγκριση της Ταξιαρχίας.
4.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος λόγω ανωτέρας βίας επιθυμεί την
αλλαγή εγκαταστάσεως είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να δηλώσει αυτό εγγράφως προς
την Ταξιαρχία, τουλάχιστον προ μηνός ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τη
Στρατιωτική Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι νέες
εγκαταστάσεις χαρακτηρισθούν ως «ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ» τότε ο ανάδοχος
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
5.
Τονίζεται ότι στην περίπτωση που ο προμηθευτής κάνει αλλαγή
εγκαταστάσεως χωρίς να δηλώσει αυτό στην Ταξιαρχία τότε κηρύσσεται αμέσως
έκπτωτος.
Άρθρο 18
Παραλαβή Προμηθειών- Υγειονομικός και Ποιοτικός Έλεγχος
./.
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1.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται από τον προμηθευτή με
κατάλληλα μέσα (κλειστού τύπου φορτηγά, οχήματα ψυγεία κλπ αναλόγως της
φύσης του εφοδίου) στην έδρα του Στρατιωτικού Πρατηρίου Χανίων κατά τις ώρες
λειτουργίας αυτού.
2.
ΧΑΝΙΩΝ.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής του Σ.Π.

3.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών, καλείται να παραστεί
εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω
τρόπους:
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ. Με πρακτική δοκιμασία
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται,
ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο
τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
4.
Σε περίπτωση που πραγματοποιείται μακροσκοπική εξέταση,
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν
πραγματοποιηθούν, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλοι έλεγχοι
(όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από
την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα
αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.
5.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό,
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από
τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το
υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι
παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από
την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την
απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή
του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή
παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό
έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και
αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
6.
Σε περίπτωση διαπίστωσης εκτρόπων από τους παραπάνω
ελέγχους, η μονάδα δεν θα παραλαμβάνει τα προϊόντα και θα εφαρμόζονται τα
αναγραφόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.
./.
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7.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης όλων ή μέρους των συμβατικών
προϊόντων, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει εντός δύο (2) ωρών
την απορριφθείσα ποσότητα με άλλη, η οποία να πληροί τους όρους και τις
προδιαγραφές της υπηρεσίας. Τα προϊόντα που απορρίφθηκαν επιστρέφονται
στον προμηθευτή με μέριμνα και δαπάνη του.
8.
Ο έλεγχος, εφαρμόζεται κατά τη στιγμή που ο προμηθευτής
παραδίδει τα προϊόντα του στο Σ.Π. ΧΑΝΙΩΝ παρουσία του προμηθευτή ή του
νομίμου αντιπροσώπου του (εφόσον το επιθυμεί). Ο προμηθευτής
προσυπογράφει στο σχετικό δελτίο δειγματοληψίας, στο οποίο αναγράφεται το
όνομα του ολογράφως καθώς και η ιδιότητά του, όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο.
9.
Για τον έλεγχο της ποιότητας, θα λαμβάνονται κατ’ ελάχιστο 3
τεμάχια για κάθε εξέταση (μικροβιολογική, χημική).
10. Τα δείγματα θα αποστέλλονται σε κρατικά αναγνωρισμένα
εργαστήρια. Ως μικροβιολογικά, χημικά και ιστολογικά κριτήρια λαμβάνονται αυτά
που έχουν εγκριθεί κάθε φορά από τα αρμόδια υπουργεία, την Υπηρεσία και τα
προβλεπόμενα από τον Κώδικα Τροφίμων και ποτών (ΚΤΠ).
11. Το κόστος των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων, βαρύνει τον
προμηθευτή. Τα εργαστήρια θα κοινοποιούν τα αποτελέσματα των χημικών
εξετάσεων, μετά την καταβολή του αντιτίμου των χημικών αναλύσεων. Σε
περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης μερικών από αυτές, το κόστος εκτέλεσης αυτών
σε άλλους προβλεπόμενους φορείς, θα βαρύνει τους προμηθευτές.
12. Κατά την αποστολή των δειγμάτων για εξέταση, θα πρέπει στα
διαβιβαστικά έγγραφα που συνοδεύουν τα δείγματα, να αναφέρεται ρητώς ότι ο
όρος της κοστολόγησης των χημικών αναλύσεων σε βάρος του προμηθευτή, έχει
περιληφθεί στη διακήρυξη του διαγωνισμού και στη σύμβαση.
13. Ο προμηθευτής ο οποίος θα συνάψει σύμβαση προμήθειας με την
Υπηρεσία, υποχρεούνται να καταστήσει νόμιμους εκπροσώπους του, όσους θα
παρευρίσκονται στην διαδικασία της δειγματοληψίας.
14. Ο προμηθευτής, έχει υποχρέωση να αποδέχεται τα ωράρια
λειτουργίας του Σ.Π. ΧΑΝΙΩΝ και να εκτελεί την εκάστοτε παραγγελία εντός 24
ωρών, με παράδοση από 08:00 έως 13:00, αναλόγως του είδους και σύμφωνα με
την υπόδειξη του Σ.Π. ΧΑΝΙΩΝ. Επίσης υποχρεούνται να αποδέχονται τις
προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο από τις
εγκαταστάσεις του Σ.Π. ΧΑΝΙΩΝ. Οι παραγγελίες εκτελούνται οπωσδήποτε
ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης
των ποσοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες της.
Άρθρο 19
Πληρωμή-Δικαιολογητικά
1.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε ευρώ για προϊόντα τα
οποία έχουν παραδοθεί, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κατακυρωτική διαταγή
./.
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της προμήθειας και στη σύμβαση που θα υπογραφεί, με βάση την παρακάτω
διαδικασία:
α.
Ο προμηθευτής για κάθε παραδιδόμενη ποσότητα θα εκδίδει
τιμολόγιο στο όνομα του Σ.Π. ΧΑΝΙΩΝ το οποίο θα παραδίδεται με μέριμνά του.
β.
Τα τιμολόγια, θα εξοφλούνται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες με
την εγκεκριμένη από την υπηρεσία, διαδικασία e banking ή με κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ θα
παρακρατείται ποσοστό 4% για τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος (Ν.2198/94).
2.

Για κάθε πληρωμή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α.

Απόδειξη πληρωμής της εταιρείας.

β.
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης,
για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης.
γ.

Καρτέλα Υπολοίπου Προμηθευτή.

3.
Τα κενά είδη συσκευασίας - μεταφοράς, δε θα χρεώνονται, αλλά θα
επιστρέφονται στον προμηθευτή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 20
Αποκλεισμός Προμηθευτή από τις Προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών (παρ. 1 και 2 του άρθρου 6
του ν.2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή
εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον
διαγωνισμό, μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής για ορισμένο ή αόριστο χρόνο
από το σύνολο των προμηθειών του δημοσίου τομέα, λόγω ανάρμοστης
συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας ή λόγω παράβασης των διατάξεων περί
προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), για
την οποία έχει καταδικαστεί αμετάκλητα.
Άρθρο 21
Άλλοι Γενικοί Όροι
1.
Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, για τυχόν μέτρα
που θα ληφθούν από οποιοδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως
δαπανών, φόρων τελών κλπ και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε
επίδραση στην ποιότητα, στην τιμή και στο χρόνο παράδοσης των ειδών.
2.
Αποκλείεται ο ανάδοχος να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του, ολικά ή μερικά σε οποιονδήποτε τρίτο.
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3.
Οι συμβάσεις υπερισχύουν κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
στηρίζονται (διακηρύξεις, όροι συμφωνιών, προσφορές κλπ.) εκτός προφανώς
όταν υπάρχουν σφάλματα ή παραδρομές.
4.
Κανένας υποψήφιος προμηθευτής δεν μπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας,
σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
5.

Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με:

α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, μέχρι την
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στα σημεία παράδοσης.
β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων
κλπ εφόσον προβλέπεται στην οικία νομοθεσία.
γ. Με το φόρο εισοδήματος 4% (Ν.2198/94)
6.
Ο διαγωνισμός διέπεται από το Ν.4412/16. Για ότι δεν προβλέπεται
ρητά στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις των περί
προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, τις
οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν
να επικαλεστούν άγνοιά τους.
7.
Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός δύναται να κηρυχτεί άγονος στην
περίπτωση που οι προσφερθείσες τιμές είναι υψηλότερες από τις τιμές που
προμηθεύεται το Στρατιωτικό Πρατήριο ΧΑΝΙΩΝ, με τις αντίστοιχες Συμφωνίες
Συνεργασίας.

Σχης (ΠΖ) Νικόλαος Κωστάκης
Επιτελάρχης

Ακριβές Αντίγραφο
Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης
Επιτελής 4ου ΕΓ/2

./.

20PROC006874738 2020-06-16

ΑΔΑ: ΕΚ0Ζ6-ΓΗΘ

20PROC006874738 2020-06-16

ΑΔΑ: ΕΚ0Ζ6-ΓΗΘ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
15 Ιουν 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.600.163/28/25064/Σ.1173
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υπογεγραμμένος ............................ (Ονοματεπώνυμο) του ...................... (Όνομα Πατρός) κάτοικος .................. (Πόλη,
Χωριό) ................................... (Οδός και αριθμός) τηλ. ............... που εκπροσωπώ την ....................................... (Όνομα Εταιρείας)
σας γνωρίζω τα παρακάτω:
α.
Λάβαμε γνώση και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους γενικούς και ειδικούς όρους της υπ’αριθμ. 07/2020
ης
διακήρυξης της 5 ΤΑΞΠΖ.
β.

Προσφέρουμε κατά ομάδα προϊόντος τις τιμές που αναγράφονται δίπλα στο κάθε ένα είδος όπως παρακάτω:
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Α/Α

ΠΡΟΙΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α

1

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 3

VACUM

2

ΖΥΜΑΡΙΚΑΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6

VACUM

3
4
5
6

ΡΥΖΙ Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ ΜΠΟΝΕΤ
ΦΑΚΕΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΒΑΡΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟ
Σ (ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α)
500 ή
1000 γρ.
500 ή
1000 γρ.

ΣΑΚΙ

30 Κιλά

ΣΑΚΙ
ΣΑΚΙ
ΣΑΚΙ

30 Κιλά
30 Κιλά
30 Κιλά

ΠΛΗΡΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙΔΟΥΣ

./.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
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Β-2
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Α/Α

7
8
9

ΠΡΟΙΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α

ΜΕΛΙ
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ
ΤΣΑΙ

ΣΥΣΚ
ΚΟΝΣΕΡΒΑ
Χ/Σ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΒΑΡΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟ
Σ (ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α)
20 γρ
4,5 ΚΙΛΑ
1 Κιλό

ΠΛΗΡΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το καθαρό βάρος ανά συσκευασία προϊόντος της προσφοράς, δύναται να έχει απόκλιση ±20% της ζητούμενης.

……………….2020
-ΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Υπογραφή και τίθεται σφραγίδα της εταιρείας

Σχης (ΠΖ) Νικόλαος Κωστάκης
Επιτελάρχης

Ακριβές Αντίγραφο
Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης
Επιτελής 4ου ΕΓ/2

./.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
15 Ιουν 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.600.163/28/25064/Σ.1173
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Α/Α

1

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΙΟΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΝΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΙΔΟΥΣ
500 γρ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 3
VACUM
1000 γρ

2

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6

VACUM

500 γρ
1000 γρ

3

ΡΥΖΙ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ ΜΠΟΝΕΤ

ΣΑΚΙ

30000 γρ

4

ΦΑΚΕΣ

ΣΑΚΙ

30000 γρ

5

ΦΑΣΟΛΙΑ

ΣΑΚΙ

30000 γρ

6

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

ΣΑΚΙ

30000 γρ

7

ΜΕΛΙ

ΣΥΣΚ

20 γρ

./.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΑ
ΕΔΡΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΑΡΘΡΟ 115 ΚΤΠ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΔ-Α-00855
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΑΡΘΡΟ 101 ΚΤΠ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΔ-Α-00527
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ
ΑΡΘΡΟ 119 ΚΤΠ Ω
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΔ-Α-00853 και
00854
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ
ΑΡΘΡΟ 67 ΚΤΠ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Γ-2
Α/Α

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΙΟΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΝΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΙΔΟΥΣ

8

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ

ΚΟΝΣΕΡΒΑ

4,5 ΚΙΛΑ

9

ΤΣΑΙ

Χ/Σ

1000 γρ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΑ
ΕΔΡΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΠΓΕΣ/ΓΠΣ/386/ΕΚΔΟΣΗ 1η
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΓΕΣ-Τ361/ΕΚΔΟΣΗ 2η
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ
ΑΡΘΡΟ 54 ΚΤΠ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΓΕΣ-Τ366/ΕΚΔΟΣΗ 1η

Βεβαιώνεται ότι τα παραπάνω προϊόντα προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας και
αποθήκευσης με κωδικό αριθμό έγκρισης με τη μορφή και τις ενδείξεις που προβλέπονται οι οποίες διαθέτουν πιστοποιητικό
εφαρμογής συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΗΑCCP), σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 ή κατά
το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005.
Υποχρέωση προσκόμισης επικυρωμένων Φ/Α παραπάνω πιστοποιητικών των εταιρειών παραγωγής κάθε προϊόντος την
ημέρα του διαγωνισμού σύμφωνα με τους γενικούς-ειδικούς όρους.
Σχης (ΠΖ) Νικόλαος Κωστάκης
Επιτελάρχης

Ακριβές Αντίγραφο
Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης
Επιτελής 4ου ΕΓ/2
./.
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5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
15 Ιουν 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.600.163/28/25064/Σ.1173
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ1
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .....................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3) ...........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ………………….. ποσού ……………………...……. ευρώ4.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα
επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
5
ευρώ………………………………………….. υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ..........................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά
και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή
εκτέλεση της υπ’ αριθ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της 5ης ΤΑΞΠΖ.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες6 από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος
χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις
ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα
μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
1

Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 12/2015 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
4
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
5
Όπως υποσημείωση 4.
6
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2

./.

ΑΔΑ: ΕΚ0Ζ6-ΓΗΘ

20PROC006874738 2020-06-16
Ζ-2

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε7.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Σχης (ΠΖ) Νικόλαος Κωστάκης
Επιτελάρχης

Ακριβές Αντίγραφο
Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης
Επιτελής 4ου ΕΓ/2

7

Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄
740/28-08-1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και
η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

./.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
15 Ιουν 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.600.163/28/25064/Σ.1173
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 5ης ΤΑΞΠΖ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 07/2020
για την προμήθεια Τροφίμων Συσσιτίου
προς κάλυψη των αναγκών των Μονάδων- Υπηρεσιών Περιοχής Ευθύνης 5ης
Ταξιαρχίας Πεζικού

Χανιά,……..…………….. 2020

./.
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ΣΥΜΒΑΣΗ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 07/2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ 5ης ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
1.
Στα Χανιά, σήμερα την …………….…. 2020, ημέρα της εβδομάδας
…………. και ώρα …………, στο γραφείο του Δντή 4ου ΕΓ της 5ης ΤΑΞΠΖ, οι
υπογεγραμμένοι:
α. ………………………………………………………..., ο οποίος
ενεργεί για λογαριασμό της 5ης ΤΑΞΠΖ που στο εξής θα ονομάζεται
«ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» και
β. …………………………………………………..……, εκπρόσωπος
της εταιρείας «…………………………………………….», που στο εξής θα
ονομάζεται «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,
προβήκαμε
στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης, προμήθειας παγωτών, προς κάλυψη
αναγκών συσσιτίου των Μονάδων- Υπηρεσιών Περιοχής Ευθύνης 5ης Ταξιαρχίας
Πεζικού, σε εκτέλεση των κάτωθι:
α.
Φ.600.163/……………………...................2020/5η
ΕΓ/2 (διακήρυξη υπ’ αριθμ. 07/2020)

ΤΑΞΠΖ/4ο

β.
Φ.600.163/…………………………………...2020/5η ΤΑΞΠΖ/4ο
ΕΓ/2 (δγη κατακύρωσης του διαγωνισμού).
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
2.

Η σύμβαση στηρίζεται:
α.

Στα πρακτικά του διαγωνισμού.

β.

Στους γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισμού.

γ.

Στις τεχνικές προδιαγραφές στης Στρατιωτικής Υπηρεσίας και

τον ΚΤΠ.
δ.
Στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την ασφάλεια και
υγιεινή καθώς και σε λοιπές διατάξεις που αφορούν σε τρόφιμα.
ε.

Στα άρθρα που ακολουθούν.

3.
Οι τιμές των ειδών είναι αυτές των Παραρτημάτων της
Φ.600.163/……………./5η ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ/2 κατακυρωτικής διαταγής. Ο
προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια των υπόψη ειδών, με τους ακόλουθους
όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
./.
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Άρθρο 1ο
Αντικείμενο-Διάρκεια Σύμβασης

1.
Αντικείμενο αυτής της συμβάσεως είναι η προμήθεια των παρακάτω
ειδών τροφίμων:
Α/Α

ΠΡΟΙΟΝ

1
2
3
4
5

ΖΥΜΑΡΙΚΑ Νο 3
ΖΥΜΑΡΙΚΑ Νο 6
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΓΙΓΑΝΤΕΣ
ΦΑΚΕΣ
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ
ΜΕΛΙ
ΤΣΑΙ

6
7
8
9

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

2.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι ενός έτους με δυνατότητα
παράτασης για χρονικό διάστημα έως και δύο (2) τρίμηνα (ένα τρίμηνο μονομερώς
από την Υπηρεσία και ένα με τη σύμφωνη γνώμη του/ων προμηθευτή/ων), με τις
ίδιες τιμές και όρους, χωρίς οποιαδήποτε αναπροσαρμογή.

Άρθρο 2ο
Παράδοση - Παραλαβή
1.
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται από τον προμηθευτή με
κατάλληλα μέσα (κλειστού τύπου φορτηγά, οχήματα ψυγεία κλπ αναλόγως της
φύσης του εφοδίου) στην έδρα του Σ.Π. ΧΑΝΙΩΝ κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού.
Το σημείο παράδοσης των ειδών, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της
σύμβασης από τη Στρατιωτική Υπηρεσία.
2.
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται από Τρίτη μέχρι και
Σάββατο, ενώ σε περίπτωση αργίας σε ημέρα που θα καθορίζεται από τη
Στρατιωτική Υπηρεσία.
3.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής του Σ.Π.
ΧΑΝΙΩΝ, παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπρόσωπου. Τα μέλη της
επιτροπής παραλαβής βεβαιώνουν με την υπογραφή τους, στο πρωτότυπο και
αντίγραφο δελτίο αποστολής, το κανονικό της παραλαβής των ειδών και
λαμβάνουν αντίγραφο αυτού. Το πρωτότυπο δελτίο αποστολής τηρείται από τον
προμηθευτή και επισυνάπτεται στα τιμολόγια, τα οποία εκδίδονται και
παραδίδονται από αυτόν στο Στρατιωτικό Πρατήριο ΧΑΝΙΩΝ.
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4.
Τα αρμόδια όργανα της 5ης ΤΑΞΠΖ (Στρατιωτικός Κτηνίατρος) έχουν
το δικαίωμα να παρευρίσκονται στην έδρα του προμηθευτή.
5.
Η 5η ΤΑΞΠΖ με τα αρμόδια όργανά της, θα ελέγχει τακτικά την
ποιότητα των ειδών καθώς και τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και
τα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή για την τήρηση των προβλεπόμενων όρων
υγιεινής.
6.
Όλες οι ποσότητες καταμετρούνται και θα ζυγίζονται κατά την
παράδοσή τους, παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του και του
εκπροσώπου των Μονάδων. Σε περίπτωση ελλειματικής ποσότητας (σε κιλά ή
τεμάχια) η διαφορά να συμπληρωθεί εντός δύο (2) ωρών με μέριμνα του
προμηθευτή.
7.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (με
υπαιτιότητά του) μέρος ή όλη την παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει
απορριφθείσα ποσότητα, η 5η ΤΑΞΠΖ έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται τα
αναγκαιούντα είδη από το ελεύθερο εμπόριο, η δε διαφορά τιμής που θα
προκύπτει θα βαρύνει τον προμηθευτή και το αντίστοιχο ποσό θα παρακρατείται
από μελλοντικές πληρωμές του, από το Σ.Π. ΧΑΝΙΩΝ. Στην προκειμένη
περίπτωση η 5η ΤΑΞΠΖ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει επιπλέον και τις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
8.
Η Στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των ειδών
που θα προμηθεύεται και καθορισμού των παραγγελλομένων ποσοτήτων και σε
καμία περίπτωση ο προμηθευτής δε δικαιούται να προβάλει αξιώσεις, για την
υποχρεωτική διάθεση συγκεκριμένων ειδών του.
9.
Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της Στρατιωτικής Υπηρεσίας τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών (ΚΤΠ) και της εκάστοτε ειδικής νομοθεσίας. Είδη που δεν πληρούν τις
παραπάνω προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνονται. Σε αυτή την περίπτωση θα
αποσύρονται αμέσως και θα αναπληρώνονται από τον προμηθευτή τους με άλλα
κατάλληλα, χωρίς καμιά επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Επιπλέον, η 5η ΤΑΞΠΖ θα
διατηρεί το δικαίωμα της να επιβάλει και τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση ή/και
τη νομοθεσία κυρώσεις.
10.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο
από τα αρμόδια όργανα της Ταξιαρχίας όλων ή μέρους των συμβατικών
προϊόντων, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει εντός δύο (2) ωρών
την απορριφθείσα ποσότητα με άλλη, η οποία να πληροί τους όρους και τις
προδιαγραφές της υπηρεσίας. Τα προϊόντα που απορρίφθηκαν επιστρέφονται
στον προμηθευτή με μέριμνα και δαπάνη του.
11.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός
υποχρεούται να υποβάλλει στην Ταξιαρχία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα
δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων που προορίζονται για τη
μεταφορά των προϊόντων στις Μονάδες.
Άρθρο 3ο
./.
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Έλεγχος Εγκαταστάσεων
Υγειονομικός - Ποιοτικός Έλεγχος
1.
Τα προσφερόμενα είδη και οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι Α’
ποιότητας, να ικανοποιούν αθροιστικά τις προδιαγραφές της Στρατιωτικής
Υπηρεσίας τους όρους του ΚΤΠ και της εκάστοτε ειδικής νομοθεσίας. Επίσης ο
προμηθευτής πρέπει να τηρεί επακριβώς τις προβλεπόμενες αγορανομικές υγειονομικές διατάξεις και τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες. Οι χρησιμοποιούμενες από τους προμηθευτές εγκαταστάσεις πρέπει
είναι καθαρές και ευκατάστατες, να πληρούν τους κανόνες υγιεινής και να
λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων και
μεταφορικών μέσων του προμηθευτή, σε οποιοδήποτε χρόνο. Δικαίωμα
εφαρμογής των ελέγχων έχουν ο υπεύθυνος στρατιωτικός κτηνίατρος, οι ιατροί
των Μονάδων, τα υπεύθυνα όργανα των Μονάδων, καθώς και η Επιτροπή
Προελέγχου Βιομηχανιών Τροφίμων της Υπηρεσίας. Στις εν λόγω Επιτροπές θα
συμμετέχει ιατρός ή/και κτηνίατρος.
3.
Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας, με τα
εντεταλμένα όργανά της, να ελέγχει, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, την ποιότητα
των εφοδίων, των πρώτων υλών, τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης
και τα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή για την εξακρίβωση τήρησης των
προβλεπόμενων όρων υγιεινής.
4.
Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με μακροσκοπική ή/και με
εργαστηριακή εξέταση των προϊόντων. Τα προσφερόμενα προϊόντα και οι πρώτες
ύλες θα ελέγχονται με βάση τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την ισχύουσα
Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.
5.
Δειγματοληψία των προσφερόμενων ειδών καθώς και των πρώτων
υλών για μακροσκοπική και εργαστηριακή εξέταση, θα διενεργείται σε
οποιοδήποτε χρόνο και χώρο, από αρμόδια Επιτροπή, ή τον κτηνίατρο, ή τον
ιατρό της εκάστοτε Μονάδας - Υπηρεσίας. Τα δείγματα θα λαμβάνονται παρουσία
του προμηθευτή, ή αντιπροσώπου του, ο οποίος θα υπογράφει και το σχετικό
πρωτόκολλο δειγματοληψίας και θα αναγράφει ολογράφως το ονοματεπώνυμο
του, καθώς και την ιδιότητα του, όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο. Εφόσον ο
προμηθευτής για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθει εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος από ειδοποίησής του, η δειγματοληψία θα διενεργείται απουσία του,
από την Επιτροπή παραλαβής ή/και τον κτηνίατρο και θα συντάσσεται σχετικό
πρωτόκολλο. Αυτό θα υπογράφεται από την Επιτροπή, το Διοικητή ή Υποδιοικητή
της Μονάδας και τον κτηνίατρο ή τον ιατρό που εκτελεί τη δειγματοληψία.
6.
Η αξία των δειγμάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τον
προμηθευτή8. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον δεν εξοφλούνται εντός μηνός
από ειδοποίησης του προμηθευτή, δύνανται να εισπραχθούν είτε συμψηφιστικά
από ότι έχει να λάβει ο προμηθευτής, είτε από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της

8

Άρθρο 214 Ν.4412/2016 και Υ.Α. Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ Β΄ 1401/06.08.2007).
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σύμβασης, είτε να εισπραχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα είσπραξης
δημοσίων εσόδων.
7.

Χρόνος και Συχνότητα των Ελέγχων

α.
Περιοδικά, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης, σε όλα
τα είδη που προσκομίζονται στις Μονάδες.
β.
Έκτακτα και κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση, κατά την
κρίση των υγειονομικών οργάνων, στην έδρα της Μονάδας ή στα εργοστάσια εργαστήρια- εγκαταστάσεις-οχήματα του προμηθευτή.
γ.
Η παραλήπτρια Μονάδα δύναται να εφαρμόζει έκτακτους
ελέγχους δειγματοληψίας και χωρίς την παρουσία του προμηθευτή ή
αντιπροσώπου του, όταν διαπιστώνεται ότι ο προμηθευτής κατ’ επανάληψη
εκτελεί παραδόσεις σε ακατάλληλες ή μη προβλεπόμενες ώρες. Σε αυτή την
περίπτωση, η δειγματοληψία θα διενεργείται υποχρεωτικά από τριμελή Επιτροπή,
ένα μέλος της οποίας θα είναι κτηνίατρος, ή ιατρός.
8.
Ο προμηθευτής προσυπογράφει στο σχετικό δελτίο δειγματοληψίας,
στο οποίο αναγράφεται το όνομά του καθώς και η ιδιότητά του, όταν πρόκειται για
αντιπρόσωπο. Στο έντυπο αυτό (και µόνο αυτό) δηλώνεται ενυπογράφως από τον
νόμιμο αντιπρόσωπο, η επιθυμία ή όχι της επιχείρησης για κατ’ έφεση εξέταση,
προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα ικανός αριθμός αντιδειγμάτων.
Άρθρο 4ο
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, του ΚΤΠ και
της ισχύουσας Κοινοτικής – Εθνικής Νομοθεσίας.
Άρθρο 5ο
Πληρωμή - Δικαιολογητικά
1.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε ευρώ για προϊόντα τα
οποία έχουν παραδοθεί, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κατακυρωτική διαταγή
της προμήθειας και στη σύμβαση που θα υπογραφεί, με βάση την παρακάτω
διαδικασία:
α.
Ο προμηθευτής για κάθε παραδιδόμενη ποσότητα θα εκδίδει
τιμολόγιο στο όνομα του Σ.Π. ΧΑΝΙΩΝ το οποίο θα παραδίδεται με μέριμνά του.
β.
Τα τιμολόγια, θα εξοφλούνται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες με
την εγκεκριμένη από την υπηρεσία, διαδικασία e banking ή με κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ θα
παρακρατείται ποσοστό 4% για τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος (Ν.2198/94).
2.

Για κάθε πληρωμή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α.

Απόδειξη πληρωμής της εταιρείας.
./.
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β.
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης,
για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης.
γ.

Καρτέλα Υπολοίπου Προμηθευτή.

3.
Τα κενά είδη συσκευασίας - μεταφοράς, δε θα χρεώνονται, αλλά θα
επιστρέφονται στον προμηθευτή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 6ο
Κρατήσεις - Έξοδα
1.

Τον προμηθευτή βαρύνουν:

α.
Τα μεταφορικά, ζυγιστικά, φορτοεκφορτωτικά και λοιπά έξοδα,
μέχρι την παράδοση των προϊόντων στις έδρες των Μονάδων.
β.

Τα υλικά συσκευασίας – μεταφοράς των ειδών.

γ.
Η αξία των δειγμάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την
Υπηρεσία, καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων9.
δ.
Οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και πάσης φύσεως λοιπές
επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
ε.
Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, σε ποσοστό 4%, επί
της καθαρής αξίας των προϊόντων (χωρίς ΦΠΑ), η οποία θα διενεργείται κατά την
πληρωμή των σχετικών τιμολογίων10.
στ.
Κατά την εξόφληση του πρώτου τιμολογίου θα παρακρατείται
εφάπαξ, κράτηση ποσοστού 0,13468% για το σύνολο της συμβατικής αξίας, η
οποία αναλύεται όπως παρακάτω :
(1)
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 44 του
Ν.460519. πί της αξίας των αγορασθέντων εφοδίων εκτός ΦΠΑ τόσο επί της
αρχικής όσο και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης11.
(2)
Χαρτόσημο 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου
0,00042% (0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄ αριθ.
5143/11-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 33350 Υ.Α.).
(3)
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) 0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου
3 υης υπ’ αριθ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
9

Άρθρο 214 Ν.4412/2016 και Υ.Α. Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ Β΄ 1401/06.08.2007).
Ν.2198/1994
11
Ν.4013/2011
10
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(4)
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’ αριθ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
2.
Η Στρατιωτική Υπηρεσία επιφυλάσσεται για τη διενέργεια επιπλέον
κρατήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή ενδέχεται να
θεσπιστούν.
3.
Η Στρατιωτική Υπηρεσία ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για
μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, για αυξήσεις των κάθε
φύσης δαπανών (φόρων τελών κλπ.) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των
ειδών.
Άρθρο 7ο
Κήρυξη του Προμηθευτή Έκπτωτου – Κυρώσεις1. Οι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης
αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις:
α. Επαναλαμβανόμενης άρνησης εκτέλεσης προμήθειας χωρίς
προηγούμενη έγκριση της Ταξιαρχίας.
β. Άρνησης αντικατάστασης προς προμήθεια ειδών τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή
μικροσκοπικής εξέτασης.
γ. Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος – υγιεινής,
τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και παράδοση
των προς προμήθεια ειδών.
δ. Μη συμμόρφωσης του προμηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, η
οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της
προμήθειας.
ε. Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που
θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει
εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
στ. Παράβασης των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων,
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των οριζομένων στους Γενικούς - Ειδικούς
Όρους της υπ’ αρίθμ 07/2020 διακήρυξης.
2. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. (στ) του παρόντος
άρθρου κατά την υλοποίηση της σύμβασης, επιβάλλονται στον προμηθευτή,
κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της Ταξιαρχία, οι παρακάτω κυρώσεις:
./.
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Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση.

β.

Δεύτερη φορά, πρόστιμο 20% της Εγγυητικής Επιστολής Καλής

Εκτέλεσης.
γ. Για επόμενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά την κρίση
της Ταξιαρχίας:
(1) Θα επιβάλλεται πρόστιμο με προσαύξηση του αμέσως
προηγούμενου προστίμου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από τη Ταξιαρχία.
(2) Κήρυξη του προμηθευτή, ως έκπτωτου.
Άρθρο 8ο
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων
Όπως το Άρθρο 14 των Γενικών Όρων της παρούσας Διακήρυξης.
Άρθρο 9ο
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
1.
Ο προμηθευτής κατάθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης με αριθμό ........................., ύψους .................................... ευρώ, της
Τράπεζας .................................... αφού παρέλαβε την με αριθμό .........................
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό με χρόνο ισχύος
μεγαλύτερο από τον συμβατικό χρόνο κατά δύο (2) μήνες τουλάχισοτν
2.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης του
προμηθευτή.
Άρθρο 10ο
Λοιποί Όροι
1.
Απαγορεύεται στον προμηθευτή, η εκχώρηση δικαιωμάτων ή/και
υποχρεώσεών του, συνολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο.
2.
Τα δικαιώματα της Υπηρεσίας, λόγω μη εφαρμογής όρων
συμφωνιών και συμβάσεων, εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να
λαμβάνει από το δημόσιο και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, σύμφωνα με τις
διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
3.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,
εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4.
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που
ενδεχομένως θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις φόρων, τελών κλπ
./.
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και δεν αποδέχεται καμία επίδραση στην ποιότητα, τιμή ή/και στο χρόνο
παράδοσης των ειδών.
5.
Κάθε διαφορά στην ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης λύνεται,
εφόσον από την κείμενη Νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από
το δικαστήριο της περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισμός, με εφαρμογή του
ελληνικού Δικαίου.
6.
Η 5η ΤΑΞΠΖ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή λύσης της
σύμβασης οποτεδήποτε, μετά από 10ήμερη προειδοποίηση του προμηθευτή,
εφόσον αυτή κρίνει ότι ο διαγωνισμός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα (τιμή - ποιότητα κλπ) ή για τους παρακάτω λόγους:
α.
Όταν για λόγους απρόβλεπτους, διακοπεί η χρηματοδότηση
της 5 ΤΑΞΠΖ από το ΓΕΣ.
η

β.

Όταν ανασταλεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του

προμηθευτή.
γ.
Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων
(της Στρατιωτικής Υπηρεσίας εν προκειμένω), για οφειλές του προμηθευτή στο
Δημόσιο, οργανισμούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες.
δ.

Όταν διαταχθεί από Προϊστάμενη Αρχή.

ε.
Εάν υποπέσει στην αντίληψη της Υπηρεσίας
προμηθευτής έχει διαθέσει ακατάλληλα για κατανάλωση προϊόντα.

ότι

ο

στ.
Εάν διαπιστωθεί, η με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του
υγειονομικού ελέγχου εκ μέρους του προμηθευτή.
ζ.
Αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή μεταξύ Μονάδων και του
προμηθευτή θίγει τα συμφέροντα της Υπηρεσίας και παρεκκλίνει των τεθέντων
στόχων του Δημοσίου.
η.

Σε

περίπτωση

διάλυσης

Μονάδων

–

Υπηρεσιών

της

Ταξιαρχίας.
7.
Υπεύθυνοι για τη σωστή μεταφορά των προϊόντων στις Μονάδες, θα
είναι οι εγγράφως εξουσιοδοτημένοι από τον προμηθευτή οδηγοί, οι οποίοι θα
παρευρίσκονται στις εκάστοτε δειγματοληψίες για μακροσκοπικό - υγειονομικό
έλεγχο. Οι οδηγοί θα λειτουργούν και ως αντιπρόσωποι της εταιρείας,
υπογράφοντας όπου απαιτείται στα πρωτόκολλα δειγματοληψίας. Ως
αντιπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται οι παρακάτω:
α.
...............................................
ταυτότητας.............).

(αριθμός

δελτίου

β.
...............................................
ταυτότητας.............).

(αριθμός

δελτίου

./.
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8.
Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος (ποινικά και
αστικά) για κάθε ατύχημα που ενδέχεται να συμβεί στο εισερχόμενο σε
στρατιωτική Μονάδα - Υπηρεσία προσωπικό του. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι:
α.
Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής εξάρτηση από την 5η ΤΑΞΠΖ.
β.
εργαζομένων.

Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των

9.
Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από υπαιτιότητα
(ακόμη και ελαφρά αμέλεια) του προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προμηθευτής
ευθύνεται απεριόριστα.
10.
Η παρούσα σύμβαση και όλες οι λεπτομέρειες για την εκτέλεση της
προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους γενικούς – ειδικούς
όρους της υπ’ αρίθμ. 07/2020 διακήρυξης του διαγωνισμού και την κείμενη
κοινοτική – ελληνική Νομοθεσία.
Μετά τη συναποδοχή και απόλυτη συμφωνία επί όλων των αναγραφέντων όρων,
και αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν τα αναγραφόμενα, υπογράφεται η
παρούσα σύμβαση σε 2 αντίτυπα όπως παρακάτω:
Για τη Στρατιωτική Υπηρεσία
Ο Δντής 5ης ΤΑΞΠΖ/4ου ΕΓ

Ο Προμηθευτής
(Υπογραφή ΑΔΤ και ονοματεπώνυμο
Υπογράφοντος-σφραγίδα της εταιρείας)

Σχης (ΠΖ) Νικόλαος Κωστάκης
Επιτελάρχης

Ακριβές Αντίγραφο
Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης
Επιτελής 4ου ΕΓ/2

./.

