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111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAΦE ESPRESSO 

ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (111ΠΜ)
(Π.05/20)
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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 ισχύει.
β. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
γ. 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.

δ. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141/17-8-2010) 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.

ε. 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.

στ. 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.

ζ. 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.

η. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

θ. 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.

ι. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α΄ 74) περί 

ΠΡΟΣ: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ 

ΚΟΙΝ : Φ.831/ΑΔ.12561
Σ.2376
Αλμυρός, 09 Ιουν 20

ΘΕΜΑ: :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.05/20 για την 
Προμήθεια Καφέ «ΕSPRESSO», προς κάλυψη αναγκών 111ΠΜ   

ΣΧΕΤ : Υ.Σ.7291/13-05-20/111ΠΜ  
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«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».

ια. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες»καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει του υπ΄ αρ. πρωτ. 
2/1000018/0026/30-12-16 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει.

ιβ. 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.

ιγ. Την υπ΄ αριθμ. 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».

ιδ. Την υπ΄ αριθμ. 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. 

ιε. Την υπ΄ αριθμ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-16) 
Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), για 
διαδικασίες σύναψης δημοσίας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», όσον 
αφορά παρ.4 άρθρου 79 Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147). 

ιστ. Την υπ΄ αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφασης 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΄ αριθμ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-05-17) 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

ιη. Τις διατάξεις του άρθρου 8, Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης  και 
λοιπές διατάξεις».

ιθ. Τις διατάξεις της υπ.αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08-10-12 Απόφαση 
του Υπ. Υγείας(ΦΕΚ Β΄2718/2012) «Υγειονομική διάταξη - Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων και τροφίμων & ποτών».
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κ. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄68/2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοιού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης».

κα. Το ΕΠΑ Δ-45/99 «Βασικές Αρχές Υγιεινής Τροφίμων και Νερού», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ΕΠΑ Δ-12/18 «Προμήθειες – Προπληρωμές 
ΠΑ» και το ΕΠΑ Δ-15/18 «Εντεταγμένες Εκμεταλλεύσεις Εξυπηρέτησης 
Προσωπικού  ΠΑ».

κβ. Την υπ΄ αρίθμ. 158/20-01-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΑΥ) ποσού 100.000,00 € επί ΑΛΕ:2410901001/ΕΦ:1011204000000  με ΑΔΑ 
Ω2ΚΔ6-72Β, ΑΔΑΜ 20REQ006695615 ως Πρωτογενές Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια θέματος και το αντίστοιχο ΑΔΑΜ 20REQ006695666 
ως Εγκεκριμένο Αίτημα μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

κγ. Την Φ.831/ΑΔ.1120/Σ.200/19-01-20 Δγη της Πτέρυγας με την 
οποία συγκροτήθηκαν Επιτροπές Διενέργειας/Αξιολόγησης και Ενστάσεων 
(αντίστοιχα) Διαγωνισμών για το Α’ Εξάμηνο τρέχοντος έτους, με ΑΔΑ: Ψ8446-
0ΑΚ.

κδ. Τις εκτιμώμενες απαιτήσεις της Πτέρυγας σε Καφέ «ESPRESSO», 
όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά σε ανωτέρω σχετικό.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους 

συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις 
ενσφράγιστες προσφορές τους για την προμήθεια Καφέ «ESPRESSO», προς 
κάλυψη των αναγκών του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α) της 
Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

3. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/16 και των Παραρτημάτων «Α», «Β», «Γ» και «Δ»της παρούσης, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης «Ανηγμένης» Τιμής του συγκεκριμένου 
προϊόντος (Καφέ) το οποίο αντιπροσωπεύει ο Προμηθευτής, για την 
περιοδική προμήθεια του από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 
118 του Ν.4412/16.
Σημειώνεται ότι «Ανηγμένη» Τιμή ορίζεται ο λόγος (πηλίκο) της «Προσφερόμενης 
Τιμής» / «Βαθμολογία», όπου «Προσφερόμενη Τιμή» είναι ή τιμή ανά κιλό (χωρίς 
ΦΠΑ) και «Βαθμολογία» είναι το αποτέλεσμα της βαθμολογίας από αξιολόγηση 
(τριμελούς) Επιτροπής της 111ΠΜ, των εκάστοτε παρασκευασμένων (κρύων) 
ροφημάτων Καφέ, σύμφωνα με το «Έντυπο Βαθμολόγησης», της προσθήκης «3» 
του Παραρτήματος «Β» της παρούσας, όπου θα συμπληρωθεί πριν από την 
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αποσφράγιση των Προσφορών, από συγκεκριμένη Επιτροπή της Μονάδος που 
θα συγκροτηθεί γι’ αυτό τον λόγο.  Εκ των ανωτέρω συνάγεται  ότι κριτήριο 
κατακύρωσης θα αποτελέσει το μικρότερο «πηλίκο». Η ανωτέρω μεθοδολογία 
υπολογισμού θα χρησιμοποιηθεί, κατά την έννοια του άρθρου 118 του Ν.4412/16, 
αφενός προς επίτευξη ουσιαστικής σύγκρισης μεταξύ των «προσφερόμενων» 
προϊόντων Καφέ των Εταιρειών (παραγωγής) που εκ’ των πραγμάτων διαφέρουν 
και αφετέρου για την τόνωση της ζήτησης και αύξηση κατανάλωσης του 
συγκεκριμένου τύπου Καφέ από το προσωπικό της Μονάδας όπου έχει την 
ιδιότητα του «καταναλωτή», με δικά του έξοδα.  

4. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας 
θέματος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι 
τεσσάρων ευρώ  (21.824,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ .

5. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να 
υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα πρόσκληση, με έναν από τους εξής τρόπους:

α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση: 111 ΠΤΕΡΥΓΑ 
ΜΑΧΗΣ/Κ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Αεροπορική Βάση Ν.Αγχιάλου, Αλμυρός Μαγνησίας 
Τ.Κ. 37100) ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή (υπόψη Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 
Υπηρεσία μέχρι την 22 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. 

β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών 111ΠΜ την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης.
 6. Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί, δημόσια, την 
23 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ, στην (θερινή) Λέσχη 
Αξιωματικών 111ΠΜ από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 111ΠΜ (εφεξής: «ΕΔΔ»), που έχει 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή 
οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

7. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στην Μονάδα μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 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.

8. Για την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται η έγκαιρη τηλεφωνική 
επικοινωνία με το αρμόδιο Γραφείο Ασφάλειας της 111 Πτέρυγας Μάχης, (τηλ. 
2428045005), ούτως ώστε να εκδοθεί άδεια εισόδου για τον Προμηθευτή ή 
εκπρόσωπο του.

9. Σε περίπτωση αποστολής προσφορών με υπηρεσίες ταχυμεταφορών 
(courier), ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ενημερώνει εγκαίρως (από την 
προηγούμενη ημέρα) τα αρμόδια Όργανα του Γραφείου Προμηθειών της 
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αναθέτουσας αρχής, ούτως ώστε να διεκπαιραιωθεί η παραλαβή της προσφοράς 
στην Πύλη της Μονάδας. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί η κατάθεση της 
προσφοράς στη Γραμματεία της αναθέτουσας αρχής και ενημερώνεται εγγράφως, 
με κάθε πρόσφορο μέσο (fax, Email) ο οικονομικός φορέας που κατέθεσε 
προσφορά, για τον αριθμό του πρωτοκόλλου.

10. Αιτήματα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται 
έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή (111ΠΜ) προκειμένου να μην απαιτηθεί παράταση 
της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ. 3α 
του Ν.4412/2016.

11. Ουδείς υποψήφιος μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ’ μέρους της Πτέρυγας, σχετικά με τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης.

12. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της πρόσκλησης διατίθενται ως 
ακολούθως σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της 
Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr).

13. Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του 
Τμήματος Οικονομικού της Πτέρυγας, τηλ.  2428045737, αρμόδιος: Υπσγός (ΥΟΚ) 
Οδ. Παπαστάμου (Email: odysseas.papastamou@haf.gr) .

Ακριβές Αντίγραφο

Υπσγός (ΥΟΚ) Οδ. Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Προμηθειών

Σμχος (Ι) Δημ. Γιαννόπουλος
                         Διοικητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, e-mail: keeuhcci@uhc.gr
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, e-mail: oee@oe-e.gr
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, e-mail: info@acci.gr
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας/Τμήμα Εμπορίου,                                               
e-mail: anapt.magn@thessaly.gov.gr
Επιμελητήριο Μαγνησίας, e-mail: info@cci-magnesia.gr
Επιμελητήριο Λάρισας, e-mail: info@larcci.gr
Επιμελητήριο Τρικάλων, e-mail: info@trikala-chamber.gr
Επιμελητήριο Καρδίτσας, e-mail: info@karditsacci.gr

http://www.haf.gr/
mailto:odysseas.papastamou@haf.gr
mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:oee@oe-e.gr
mailto:info@acci.gr
mailto:anapt.magn@thessaly.gov.gr
mailto:info@cci-magnesia.gr
mailto:info@larcci.gr
mailto:info@trikala-chamber.gr
mailto:info@karditsacci.gr
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Επιμελητήριο Φθιώτιδας, e-mail: info@fthiotidoscc.gr
Δήμος Βόλου, e-mail: dimosvolos@gmail.com
Δήμος Λαρισαίων, e-mail: protokolo@larissa-dimos.gr
Δήμος Τρικκαίων, e-mail: webpress@trikalacity.gr
Δήμος Καρδίτσας, e-mail: municipality@dimoskarditsas.gov.gr
Δήμος Λαμιαίων, e-mail: info@lamia-city.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία
111 ΠΜ/ΔΥΠ/Υπόψη Υπσγου (ΜΗ) Καλέση Αλ.
111 ΠΜ/ΔΠΔ/ΤΜ.ΑΣΦ
111 ΠΜ/ΜΕΕΠ
111 ΠΜ/ΚΕΝΤΡ.ΓΡΑΜ
111 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ

mailto:info@fthiotidoscc.gr
mailto:dimosvolos@gmail.com
mailto:protokolo@larissa-dimos.gr
mailto:webpress@trikalacity.gr
mailto:municipality@dimoskarditsas.gov.gr
mailto:info@lamia-city.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης
«Β» Ειδικοί Όροι Πρόσκλησης
«Γ» Απαιτήσεις – Προδιαγραφές Εξοπλισμού 
«Δ» Σχέδιο Σύμβασης Προς Υπογραφή 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια Καφέ Espresso (80% Arabica – 20 
% Robusta) σε κόκκους προς κάλυψη 

αναγκών του Πρατηρίου Καταναλωτικών 
Αγαθών (Π.Κ.Α) της 111ΠΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ετήσια Εκτιμώμενη Ποσότητα σύμφωνα με  
Πίνακα του Παραρτήματος «Β» του 

παρόντος.
ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/111ΠΜ

CPV 15861000-1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της 

χαμηλότερης «Ανηγμένης» Τιμής (το πηλίκο 
της «Προσφερόμενης Τιμής κιλού» / 
«Βαθμολογίας») του συγκεκριμένου 

προϊόντος Καφέ το οποίο αντιπροσωπεύει ο 
Προμηθευτής, για την περιοδική προμήθεια 

του από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με 
το άρθρο 118 του Ν.4412/16.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

Εσωτερικοί πόροι της 111ΠΜ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ) ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

Είκοσι ενός χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι 
τεσσάρων ευρώ  (21.824,00 €).

                ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
                111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Α¨ ΣΤΗ                                                ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Φ.831/ΑΔ.12561/Σ.2376/09-06-20                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείτε ο 
προβλεπόμενος, από το Ν.4172/13 άρθρο 

64, φόρος εισοδήματος 4%, όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και οι  

προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 
και ΑΕΠΠ 0,13468 % (οι κρατήσεις 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
22 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

14:00 π.μ σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής.

23 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 
π.μ σε περίπτωση κατάθεσης ιδιοχείρως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

23 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 
π.μ στην Θερινή Λέσχη Αξιωματικών 
(«LIDO») της 111 Πτέρυγας Μάχης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός 48 ωρών, έως την 13:00 π.μ μετά από 
τοποθέτηση της εκάστοτε παραγγελίας 

(τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρμόδια 
όργανα της Πτέρυγας (Πρατήριο 

Καταναλωτικό Αγαθών).
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το Π.Κ.Α (Πρατήριο Καταναλωτικό Αγαθών) 
στην 111ΠΜ (Αεροπορική Βάση Ν. Αγχιάλου, 

Αλμυρός Μαγνησίας) καθημερινά και σε 
ορισμένες περιπτώσεις και Αργίες.

1. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη Μονάδα. Ο 
προμηθευτής βαρύνεται με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα έξοδα μεταφοράς και 
φορτοεκφόρτωσης των ειδών και τυχόν έξοδα ενός εργαστηριακού ελέγχου.

2. Οι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το 
συγκεκριμένο είδος, υπό την προϋπόθεση της χορήγησης του αντίστοιχου 
απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού που αναφέρεται αναλυτικά στο 
Παράρτημα «Γ» της παρούσας.

3. Η προμήθεια του ανωτέρω είδους θα γίνεται σύμφωνα με τις 
καθημερινές ανάγκες - απαιτήσεις των Μερικών Κυλικείων της Μονάδας (111ΠΜ), 
τις προτιμήσεις του προσωπικού, καθώς και των τυχόν έκτακτων αναγκών που θα 
προκύψουν και εντός του συνολικού ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) 
πλέον ΦΠΑ.

4. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης και τα Παραρτήματα της, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 

ΑΔΑ: 6ΙΞΒ6-ΜΕ9





«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ »                                
 
           

 

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από ΥΠΣΓΟΣ (ΥΟΚ) ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ (67732) την 
10/06/20 09:53(LT) με UID: 5ecb791044b9551340e45458

10

Ακριβές Αντίγραφο

Υπσγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Προμηθειών

Επγός(Ο) Ιωάννης Κεχρινιώτης
                          ΕΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας
1. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 

δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (17.600,00) πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια 
καφέ Espresso (ποικιλίας - σύστασης: 80% Arabica - 20% Robusta), για κάλυψη 
αναγκών 111ΠΜ, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους με 
δικαίωμα ανανέωσής της για ακόμη έξι (6) μήνες, με τους ίδιους όρους και τιμές 
κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, έως του συνολικού ποσού των 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) πλέον ΦΠΑ.

2. Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα συνοδεύεται και από τον 
απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, βάσει του Παραρτήματος «Γ» της 
παρούσας.

3. Το ανωτέρω είδος αναλύεται ως κάτωθι:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Α/Α

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΙΛΑ
(12 ΜΗΝΩΝ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ/ΚΙΛΟ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Β¨ ΣΤΗ                                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Φ.831/ΑΔ.12561/Σ.2376/09-06-20                            ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ  
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1
Κ

Α
Φ

ΕΣ
ESPRESSO :

«80% Arabica - 20% 
Robusta» 
Συσκευασία Εμπορίου: 
Ενός (1) έως Τριών (3) 
κιλών σε Κόκκους. 

800 22,00 17.600,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 17.600,00

Άρθρο 2ο

Δικαίωμα Συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β. δημόσιοι φορείς
γ. ενώσεις των ανωτέρω προσώπων ή/και φορέων 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων εφόσον 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 
Πρόσκληση και είναι εγκατεστημένα/οι/ες σε:

(1) κράτος-μέλος της Ένωσης
(2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
(3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας και

(4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ 
ανωτέρω και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την  Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Ο όρος «οικονομικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην 
ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες.

3. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων 
(προμηθευτών) δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η Σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Άρθρο 3ο
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ »                                
 
           

 

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από ΥΠΣΓΟΣ (ΥΟΚ) ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ (67732) την 
10/06/20 09:53(LT) με UID: 5ecb791044b9551340e45458

12

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία πρέπει:

α. Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη - που αναφέρονται στην προσφορά και περιέχουν 
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες 
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης 
κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ.

2. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται αυτές:
α. όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
β. όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως 

συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
γ. όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

3. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται:
α. όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα,
β. όσων η (συνολική) τιμή υπερβαίνει το συνολικό ποσό των είκοσι 

χιλιάδων ευρώ (20.000) πλέον ΦΠΑ,
γ. όσες είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης.

4. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισμένο 
φάκελο. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.   

5. Επί του φακέλου της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες 
ενδείξεις:

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα).
β. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
γ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.05/20 για την 

Προμήθεια Καφέ Espresso (80% Arabica - 20% Robusta), προς κάλυψη αναγκών 
111 Π.Μ με λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών.  

δ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική & ηλεκτρονική διεύθυνση – 
Email & τηλέφωνα) του Οικονομικού Φορέα (Προμηθευτή) που καταθέτει την 
Προσφορά.
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6. Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3) 
παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους (υπο)φακέλους, καθένας εκ των 
οποίων φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο 
οποίος πρέπει να περιέχει:

(1) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16, με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή του Οικονομικού Φορέα (Προμηθευτή) σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά του (με τον αντίστοιχο κωδικό της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας), κατά την ημέρα διενέργειας της αποσφράγισης προσφορών.

(2) Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, σύμφωνα με την Προσθήκη «1» της παρούσας, (με διατύπωση στο 
α’ πρόσωπο) η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών 
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, όπου απαιτείται 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ 
και στην οποία:

(α)  Να αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης.
(β) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους δεν υπάρχει εις βάρος του Οικονομικού Φορέα (στην περίπτωση 
φυσικού προσώπου) ή των υπόχρεων κατά περίπτωση προσώπων (εφόσον 
πρόκειται για νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 79Α) 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα 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 
195Της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- 
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L της 31.7.2003, σ.54). 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα.

3/ Απάτη, κατά την έννοιά του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48).

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 
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Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 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 της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 
25.11.2005, 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 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 Λ 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

(γ) Να βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της 
διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα 
χρησιμοποιήσουν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην 
εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει 
παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.

(δ) Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη 
και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως, 
από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη 
υπεύθυνη δήλωση.

(ε) Να βεβαιώνουν ότι δεν έχει εκδοθεί είτε σε βάρος 
τους είτε σε βάρος των συνεργαζόμενων με αυτούς Οικονομικών Φορέων 
(Προμηθευτών), απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων της Κεντρικής Κυβέρνησης 
για αποκλεισμό από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του Ν.4412/16

(στ) Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση και 
αποδέχονται το σύνολο των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και ότι 
έλαβαν γνώση των διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς. 

β. Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος 
πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει, επί ποινή απόρριψης:

(1) Βεβαίωση με αναλυτική περιγραφή συσκευασίας του 
προϊόντος (επωνυμία «προσφερόμενου» προϊόντος, σύνθεση - αναλογία σε 
ποικιλίες: «Arabica» και «Robusta», βάρος τεμαχίου – συσκευασίας και χώρα 
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προέλευσης) καθώς και τα στοιχεία της Επιχείρησης Προμήθειας (στοιχεία 
διεύθυνσης εγκατάστασης, ιστοσελίδα, Email, τηλέφωνα επικοινωνίας).

(2) Τεχνικά Φυλλάδια που επιβεβαιώνουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του «προσφερόμενου» προϊόντος.

(3) Αντίγραφο  Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 
22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισμένο 
Πρότυπο βασισμένο στις Αρχές του HACCP (της Εταιρείας Προμήθειας). Το 
Πιστοποιητικό θα πρέπει να αφορά στο αντικείμενο του διαγωνισμού 
(Πρόσκλησης) και να έχει εκδοθεί από Φορέα πιστοποιημένο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαπίστευσης 
χώρας της Ε.Ε, να είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας του 
διαγωνισμού και σε περίπτωση λήξης κατά τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης, θα 
υποχρεούται, επί ποινή έκπτωσης, στην ανανέωση της ισχύος του.

(4) Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄75), (με διατύπωση στο α’ πρόσωπο) η οποία φέρει ημερομηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών, όπου απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται:

(α) Ότι το «προσφερόμενο» προϊόν είναι «Α» Ποιότητας και 
καλύπτει όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, την Ελληνική Νομοθεσία, τις 
σχετικές διατάξεις, τον Κώδικά Τροφίμων και Ποτών, προέρχεται από νομίμως 
λειτουργούντες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ότι ενημερώνονται για κάθε νεότερη εξέλιξη που αφορά τους νέους κανονισμούς 
τροφίμων. Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη Χώρα θα πρέπει να προέρχεται 
από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων 
εγκαταστάσεων από Τρίτες Χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα 
προϊόντα τους στην Ε.Ε.

(β) Ότι επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση των αρμόδιων 
οργάνων της ΠΑ στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο, παρέχοντας τους κάθε 
διευκόλυνση, διευκρίνιση – έγγραφο που τυχόν τους ζητηθεί.

(γ) Ότι δεσμεύονται για την παράδοση του προϊόντος με τα 
κατάλληλα ίδια μέσα (οχήματα) μόνο εντός των εγκαταστάσεων του Π.Κ.Α 
(Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών) της Μονάδας.

(δ) Ότι θα χορηγούν - διαθέτουν το υπό προμήθεια 
είδος για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης ανάλογα με την τηλεφωνική 
παραγγελία των αρμόδιων οργάνων της Μονάδας, από τις 08:00 π.μ έως την 
13:00 π.μ (εργάσιμες ημέρες), ενώ κάθε εμπορική συσκευασία αυτού θα φέρει 
αυτοκόλλητη ετικέτα με τα στοιχεία της Επιχείρησης τους.

(ε) Ότι αποδέχονται τους ελέγχους (μακροσκοπικούς, 
χημικούς) του προϊόντος αλλά και των εγκαταστάσεων των ιδίων και των 
προμηθευτών τους σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές 
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διατάξεις και κανόνες υγιεινής, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση για την 
Υπηρεσία.

(στ) Ότι δεσμεύονται για την (πιθανή) αντικατάσταση 
του «συμβατικού» προϊόντος, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μελών, 
είτε με προϊόν αντίστοιχης σύστασης - ποικιλίας (80% Arabica & 20% Robusta) 
είτε σύστασης – ποικιλίας: 90% Arabica & 10% Robusta ή 100% Arabica, χωρίς να 
μεταβληθεί η «συμβατική» τιμή, έως δυο (2) φορές κατά την διάρκεια της 
Σύμβασης (με ανάλογη τροποποίηση αυτής), προς επίτευξη της αύξησης της 
κατανάλωσης του αλλά και

(ζ) Ότι δεσμεύονται για την χορήγηση του απαραίτητου 
μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα «Γ» της 
παρούσας, με υποχρεώσεις για:

1/ παροχή τεχνικής υποστήριξης (περιοδική δίμηνη 
συντήρηση με βιβλίο (ημερολόγιο), αποκατάσταση βλάβης και τυχόν 
αντικατάσταση μηχανής-ων εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ειδοποίηση 
τους.

2/ περιοδική (δίμηνη) εκπαίδευση του προσωπικού της 
Μονάδος (με μέριμνα και έξοδα τους).

3/ μετακίνηση, τοποθέτηση και σύνδεση (με το δίκτυο 
ύδρευσης) ενός ή δύο μηχανών τους σε διαφορετικό (κατάλληλο) χώρο της 
Μονάδος (με μέριμνα και έξοδα τους) έως δυο φορές κατά την διάρκεια της 
Σύμβασης.

(η) Ότι δεσμεύονται να προσκομίσουν πριν την υπογραφή 
της Σύμβασης, βεβαίωση συνεργασίας με την Επιχείρηση που θα έχει την τεχνική 
υποστήριξη του παραπάνω μηχανολογικού εξοπλισμού  και 

(θ) Ότι αποδέχονται την διαδικασία και τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης (βαθμολογίας) του παρασκευασμένου ροφήματος της αντίστοιχης 
κατηγορίας του προϊόντος της προσφοράς τους, από Επιτροπή της Αναθέτουσας 
Αρχής (111ΠΜ).  

(5) Φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που 
διαθέτουν για τη μεταφορά του προϊόντος.

(6) Αντίγραφα, έως δυο προσφάτων τιμολογίων πώλησης του 
«προσφερόμένου» είδους (γενικά) σε πελάτες του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα.

γ. Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
περιέχει, επί ποινή απόρριψης, το είδος που περιέχεται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», συμπληρώνοντας τα κάτωθι, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
Προσθήκης «2» του παρόντος Παραρτήματος:

(1) Την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ η οποία θα αναγράφεται 
(μηχανογραφικά) αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης 

ΑΔΑ: 6ΙΞΒ6-ΜΕ9





«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ »                                
 
           

 

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από ΥΠΣΓΟΣ (ΥΟΚ) ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ (67732) την 
10/06/20 09:53(LT) με UID: 5ecb791044b9551340e45458

17

μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη 
η τιμή ολογράφως. Επίσης, στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 (α) ο Φόρος Εισοδήματος ποσοστού: 4% (άρθρου 64 του 
Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014), 

(β) οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ ποσοστού: 
0,13468 % (άρθρου 4 του Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4605/19),

(γ) ό φόρος ειδικής κατανάλωσης 
(δ) τα έξοδα μεταφοράς και  παράδοσης των υπό 

προμήθεια ειδών στους χώρους που θα υποδειχθούν από τα αρμόδια όργανα της 
Μονάδας καθώς και κόστος συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανές, μύλοι άλεσης, καθαριστικό 
αλάτων κτλ). 

(ε) το κόστος ενός(1) χημικού – εργαστηριακού ελέγχου 
του προϊόντος.

(2) Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται το υπό 
προμήθεια είδος.

(3) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

δ. Δείγμα  του «προσφερόμενου» είδους, με την παρακάτω μορφή:
(1) χάρτινο χαρτοκιβώτιο (ανάλογης αντοχής, σφραγισμένου και 

υποχρεωτικά καλυμμένου με μονόχρωμο λευκό χαρτί περιτυλίγματος), χωρίς να 
αναγράφονται τα στοιχεία της Επιχείρησης και 

(2) συσκευασία εμπορίου (1000 – 3000γρ) του «προσφερόμενου» 
προϊόντος, όπου θα φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα με τα στοιχεία του 
«συμμετέχοντος» και θα βρίσκεται εντός του ανωτέρου χαρτοκιβωτίου.
Επισημαίνεται ότι η προσκόμιση δείγματος με τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι 
υποχρεωτική, με έξοδα του Προμηθευτή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται 
στο σύνολο της ως «μη κανονική».

8. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες, μόνο κατόπιν ειδικής έγγραφης προσκλήσεως:

α. την συμπλήρωση ή την διευκρίνιση εγγράφων – δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη νομίμως και εμπρόθεσμα υποβληθεί με επιπλέον δικαιολογητικά ή νέα 
έγγραφα. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η εν λόγω συμπλήρωση – διευκρίνηση δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια την μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 
εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Λοιπά, όπως καθορίζονται στο άρθρο 102 ν.4412/16 
και
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β. επιπλέον στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερόμενων τιμών για το αντικείμενο της προμήθειας, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό 
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, πριν την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης. 

9. Η ποσότητα είναι εκτιμώμενη και σε καμία περίπτωση δεσμευτική για 
την Αναθέτουσα Αρχή (111 ΠΜ). Καμία απαίτηση δεν δύναται να αιτηθεί ο 
Ανάδοχος (Προμηθευτής) σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της 
εκτιμώμενης ποσότητας, είτε ενός, είτε περισσοτέρων υπο-κατηγοριών του 
Συμβατικού Είδους. 

10. Επίσης σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο «προσφέρων» 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών, την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συμμετέχοντες. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 4ο 
Λόγοι απόρριψης προσφορών

1. Η αναθέτουσα αρχή (111ΠΜ) με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου 
και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, 
προσφορά: 

α. Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του 
Ν. 4412/16 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης 
και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

β. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, 
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 
την συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/16.

γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες 
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι 
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102.

δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, εάν τέτοια δεν επιτρέπεται 
ή, εάν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της 
σύμβασης. 

ε. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει 
δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός εάν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 
73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 

ΑΔΑ: 6ΙΞΒ6-ΜΕ9





«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ »                                
 
           

 

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από ΥΠΣΓΟΣ (ΥΟΚ) ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ (67732) την 
10/06/20 09:53(LT) με UID: 5ecb791044b9551340e45458

19

στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
μέλη ενώσεων. 

στ. Προσφορά υπό αίρεση.
ζ. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή 

γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό 
να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της 
σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 

Άρθρο 5ο

Ισχύς Προσφορών
1. Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα 

ημέρες (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.

2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Άρθρο 6ο

Ενστάσεις
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής. Ενστάσεις 

που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την 
προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/16.

2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση 
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Άρθρο 7ο

Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε μία (1) δημόσια 

συνεδρίαση της Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης της ανωτέρω διαδικασίας, ως 
εξής:

α. Κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί από τη Πρόσκληση, η 
Επιτροπή μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίους φακέλους προσφορών.
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β. Μονογράφει τους υποφακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και το 
Κιβώτιο του «Δείγματος».

γ. Στη συνέχεια, ακολουθεί η διαδικασία παρασκευής και 
βαθμολόγησης του ροφήματος καφέ (80% Arabica - 20% Robusta), δείγματος 
κάθε «Συμμετέχων» Προμηθευτή από αρμόδια Επιτροπή (αξιολόγησης) της 
Μονάδος, ως κάτωθι:

(1) Η Επιτροπή Διενέργειας Αποσφράγισης (ΕΔΔ) των 
Προσφορών,  παρουσία των Προμηθευτών ή των Εκπροσώπων τους, προβαίνει 
στις κάτωθι κατά σειρά ενέργειες:

(α) πραγματοποιεί κλήρωση για την σειρά παρασκευής των 
ροφήματων Καφέ, κάθε  Προμηθευτή και αναγράφει κατά σειρά τις ενδείξεις: «Α», 
«Β»,«Γ», …..(σειρά παρασκευής) σε κάθε χαρτοκιβώτιο,

(β) παραδίδει με την παραπάνω σειρά κάθε φορά, το 
αντίστοιχο χαρτοκιβώτιο του δείγματος στον Υπεύθυνο Μερικού Κυλικείου της 
(θερινής) Λέσχης Αξκων προκειμένου να παρασκευάσει τα ροφήματα με την 
παρακάτω διαδικασία:

1/ ανοίγει το χαρτοκιβώτιο και την αντίστοιχη 
συσκευασία και λαμβάνει ικανή ποσότητα για άλεση στον μύλο κοπής καφέ, στον 
οποίο έχει αδειάσει το προηγούμενο περιεχόμενο,
 2/ τοποθετεί τον «φρεσκοκομμένο» καφέ στην 
κατάλληλη θέση της αυτόματης δοσομετρικής μηχανής και παρασκευάζει (ο ίδιος ή 
ο βοηθός του) το συγκεκριμένο ρόφημα, σε τρία (3) ποτήρια (με καλαμάκι) όμοιων 
χαρακτηριστικών της Πτέρυγας, σύμφωνα με την παραπάνω σειρά (βάσει της 
κλήρωσης) και

(γ) ενημερώνει (η «ΕΔΔ») την αρμόδια επιτροπή 
αξιολόγησης των ροφημάτων, η οποία βρίσκεται έκτος του χώρου της θερινής 
Λέσχης Αξκων, να μεταβεί στον χώρο του Εστιατορίου της, για να 
πραγματοποιήσει την βαθμολόγηση και τις παραδίδει τα αντίστοιχα έντυπα, 
αναγράφοντας τις ενδείξεις : «Α», «Β»,«Γ», …..(σειρά παρασκευής).

(2) Η Επιτροπή «βαθμολόγησης» των ροφημάτων Καφέ, 
παρουσία της Επιτροπής Διενέργειας και των Προμηθευτών ή των Εκπροσώπων 
τους, προβαίνει στις κάτωθι κατά σειρά ενέργειες:

(α) τα Μέλη της μεταβαίνουν στο χώρο του Μερικού 
Κυλικείου για να παραλάβουν τα παρασκευασμένα ροφήματα (κάθε φορά με την 
παραπάνω σειρά παρασκευής) προκειμένου στην συνέχεια να  προβούν (μόνο 
στο χώρο του Εστιατορίου) στην δοκιμή και να βαθμολόγηση τους, επί ενός (1) 
σχετικού εντύπου (σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «3» του παρόντος 
Παραρτήματος),
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(β) παραδίδουν σε σφραγισμένο φάκελο (ανά Προμηθευτή), 
με τις υπογραφές Μελών της το σχετικό έντυπο βαθμολόγησης των αντίστοιχων 
ροφήματων κάθε «συμμετέχων», στον Πρόεδρο της ΕΔΔ και

(γ) αποχωρούν από τον συγκεκριμένο χώρο αμέσως μετά 
την παράδοση του φακέλου με την βαθμολογία και των τελευταίων (κατά σειρά 
παρασκευής) ροφημάτων.
Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του, έχει την δυνατότητα πριν 
την έναρξη της ανωτέρω διαδικασίας, παρουσία των μελών  της ΕΔΔ, να προβεί 
σε έλεγχο και ανάλογη ρύθμιση του εξοπλισμού (μηχανών & μύλων Καφέ) του 
συγκεκριμένου Κυλικείου, για την παρασκευή των ροφημάτων του δείγματος του. 

δ. Αποσφραγίζει (η ΕΔΔ) τους ανωτέρω τρεις (3) υποφακέλους και 
τους μονογράφει κατά φύλλο. Η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα 
των δικαιολογητικών που κατετέθησαν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης.

ε. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών (στο ακέραιο και δεκαδικό 
μέρος εκάστου ποσού) της «ανηγμένης» τιμής, το γνωμοδοτικό όργανο (ανωτέρω 
Επιτροπή), επιλέγει την οικονομικότερη προσφορά, με κλήρωση, παρουσία όλων 
των Οικονομικών Φορέων (Προμηθευτών).

στ. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το γνωμοδοτικό 
όργανο (ανωτέρω Επιτροπή), εντός πέντε (5) ημερών και εφόσον δεν απαιτείται 
κατά την κρίση της η προσκόμιση επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, 
συντάσσει Πρακτικό (αποτελεσμάτων) και διαβιβάζει τους φακέλους των 
προσφορών, στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος, προς αξιολόγηση και την 
έκδοση σχετικής εκτελεστής διοικητικής πράξης (απόφασης) της Αναθέτουσας 
Αρχής, με την οποία ανακηρύσσεται ο προσωρινός Ανάδοχος.  

ζ. Η απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια σε όλους τους 
«συμμετέχοντες»  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ιδιοχείρως (επί αποδείξει) και 
μετά την παρέλευση πενθήμερης προθεσμίας άσκησης ενστάσεων, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος προσκομίζει εντός πέντε (5) ημερών (ήτοι εντός δέκα από την 
κοινοποίηση της απόφασης προσωρινού αναδόχου) τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά Κατακύρωσης, επί ποινή απόρριψης, 
είναι τα κάτωθι :

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (πρωτότυπο ή ευκρινές 
φωτοαντίγραφο), των υπόχρεων προσώπων ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – 
μέλους της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του Ν.4412/16. Δηλαδή 
απαιτείται η κατάθεση αποσπάσματος ποινικού μητρώου:
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(1). Για τον διαχειριστή στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε).

(2). Για τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε).

(3). Για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις 
Συνεταιρισμών.

Η ημερομηνία έκδοσης του δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης της 
Αναθέτουσας Αρχής (111 ΠΜ) για κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

β. Πιστοποιητικό Αρμόδιας Αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές 
φωτοαντίγραφο), από το οποίο προκύπτει ότι ό (προσωρινός) Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (με αντικείμενο την  
συμμετοχή σε διαγωνισμούς), με ισχύ που να καλύπτει και τον χρόνο υποβολής 
προσφοράς και την ημερομηνία υποβολής του στην Αναθέτουσα Αρχή.

γ. Πιστοποιητικό Αρμόδιας Αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές 
φωτοαντίγραφο), από το οποίο προκύπτει ότι ό (προσωρινός) Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις (με αντικείμενο την  
συμμετοχή σε διαγωνισμούς), με ισχύ που να καλύπτει και τον χρόνο υποβολής 
προσφοράς και την ημερομηνία υποβολής του στην Αναθέτουσα Αρχή.

δ.   Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄75), του (προσωρινού) Αναδόχου, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η υποβολή ή μή κυρώσεων (με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που έχουν εκδοθεί 
σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δυο (2) ετών, οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που προβλέπονται στην περίπτωση γ’ της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.  

ε.  Δικαιολογητικά – Αποδεικτικά Έγγραφα νομιμοποίησης 
(σύστασης και λειτουργίας της εταιρεία, τις πράξεις διορισμού των διαχειριστών για 
τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.) και του Παραστατικού Εκπροσώπησης 
(πρωτότυπα ή ευκρινές φωτοαντίγραφα).

στ. Σε περίπτωση Φυσικών ή Νομικών προσώπων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά στον διαγωνισμό θα πρέπει τα ανωτέρω δικαιολογητικά (κατά 
περίπτωση) να υποβληθούν για κάθε «προσφέροντα» που συμμετέχει στην 
Ένωση.

ζ. Σε περίπτωση Ενώσεων/Κοινοπραξιών που υποβάλλουν  
προσφορά στον διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά για 
κάθε Μέλος της και επιπλέον στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται πράξη 
του αρμοδίου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από την οποία να 
προκύπτει η έγκριση του για την συμμετοχή του σε αυτή και στον Διαγωνισμό.  
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Επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου:

(1). Να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία,
(2). Να αναγράφεται και να οριοθετείτε με σαφήνεια το μέρος της 

προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της, στο σύνολο της προσφοράς,
(3). Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και 

τη διοίκηση όλων των μελών της και
(4).  Να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

και των μελών της για την συμμετοχή της στον Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση 
αυτής και των μελών της έναντι της Αναθέτουσα ς Αρχής.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου, 
ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη (εντός του Φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης») στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υπόψη Ανάδοχος δεν βρίσκεται 
στην αντίστοιχη κατάσταση.

3. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται 
με την σύνταξη νέου Πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή και ακολουθεί η 
έκδοση  της απόφασης κατακύρωσης.

4. Κατά τη διενέργεια αποσφράγισης, δικαιούνται να παρίστανται οι 
«προσφέροντες» ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους (με οποιοδήποτε δικαιολογητικό 
εκπροσώπησης και υποχρεωτικά με φωτοτυπία της ταυτότητας τους).

Άρθρο 8ο

Επιλογή Προσφέροντος και Κατάρτιση Σύμβασης
1. Η επιλογή του τελικού Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

της παρούσας Πρόσκλησης θα γίνει με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά 
από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής (Διενέργειας/Αξιολόγησης), ως το ανωτέρω 
άρθρο. Κριτήριο της Κατακύρωσης θα είναι αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης «Ανηγμένης» Τιμής 
(το μικρότερο πηλίκο Τιμής κιλού/Βαθμολογίας) του συγκεκριμένου προϊόντος 
Καφέ το οποίο αντιπροσωπεύει ο Προμηθευτής, για την περιοδική 
προμήθεια του από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 118 του 
Ν.4412/16. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης σε 
όλους τους Συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή ιδιοχείρως (επί αποδείξει).

3. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος «Δ» της Πρόσκλησης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση 
στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα, ούτε καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
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4. Ο Μειοδότης Προμηθευτής (Ανάδοχος) πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv 
προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ 
και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές 
προβλεπόμενες από το Ν.4412/16 συνέπειες, μετά από απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. Σε 
τέτοια περίπτωση η κατακύρωση γίνεται στον «προσφέροντα» που υπέβαλλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 106 του Ν. 4412/16.

5. Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης – αξιολόγησης 
Προσφορών δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης αυτής, η υποβολή μιας και 
μόνο προσφοράς (άρθρο 106 του Ν.4412/16). Υφίσταται η δυνατότητα ματαίωσης 
(με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), εφόσον η μοναδική 
προσφορά κριθεί ως μή συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 
106, παρ.2, περ.δ’.

6. Επισημαίνεται ότι κατά τη διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης – 
αξιολόγησης Προσφορών και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν 
αναλογικά οι διατάξεις του Ν.4412/16, σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών 
οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 9ο

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
 Ο οικονομικός φορέας (Προμηθευτής) στον οποίο θα κατακυρωθεί η 

προμήθεια του είδους της παρούσας Πρόσκλησης, δεν είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, που να καλύπτει το 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

Άρθρο 10ο

Ποιότητα Ειδών - Συσκευασία
1. Το προϊόν της σύμβασης θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης και η 

παρασκευή, επεξεργασία και η συσκευασία του  θα είναι αυτή του εμπορίου και σε 
κάθε περίπτωση, σύμφωνη με το πνεύμα των Διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής 
και μεταφοράς τροφίμων, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.

2. Το συγκεκριμένο προϊόν που διατίθεται για κατανάλωση, θα φέρει 
υποχρεωτικά αυτοκόλλητη ετικέτα με τα στοιχεία του Προμηθευτή και τις 
αντίστοιχες σημάνσεις με τις παρακάτω ενδείξεις επί της συσκευασίας:

α.  Επωνυμία της Εταιρείας. 
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β. Ονομασία και σύνθεση έκαστου προϊόντος, όπως προβλέπεται από 
τον Κ.Τ.Π.

γ. Καθαρό βάρος του προϊόντος.
δ. Ημερομηνία λήξης.

3. Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον Προμηθευτή.
4. Ο Προμηθευτής θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή 

της σχετικής Σύμβασης να τοποθετήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, στους 
χώρους των  Μερικών Κυλικείων. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός του Προμηθευτή 
θα βρίσκεται  σε άριστη κατάσταση.

5. Επισημαίνεται ότι ο Προμηθευτής υποχρεούται:
α. να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα ακατάλληλα προϊόντα 

αυθημερόν και
 β. να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα αδιάθετα προϊόντα εντός 24 

ωρών πριν την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την 
Υπηρεσία.

6. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των 
προϊόντων στην Μονάδα, πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά των προϊόντων  
της Σύμβασης. 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 Μονάδας σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου).

Άρθρο 11ο

Παράδοση - Παραλαβή - Προθεσμία
1. Το προϊόντα της Σύμβασης θα παραδίδονται από τον προμηθευτή 

καθημερινά μόνο στο Κατάστημα Π.Κ.Α (Πρατήριο Καταναλωτικών Αγαθών) της 
Πτέρυγας, σε εργάσιμες ημέρες υποχρεωτικά έως την 13:00 π.μ (κατόπιν 
προγενέστερης τηλεφωνικής συνεννόησης), εντός 48 ωρών, μετά από την 
τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης, από τα αρμόδια όργανα της 
Μονάδος, της οποίας το (συνολικό) καθημερινό μέγεθος θα είναι ποσού, 
τουλάχιστον, άνω των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για την προμήθεια του 
συγκεκριμένου Είδους.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η αρμόδια επιτροπή για την 
παρακολούθηση της και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του προϊόντος (που 
θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, με συμμετοχή υποχρεωτικά, Αξκού 
Ειδικότητας Υγειονομικού), δύναται να προβαίνει στους προβλεπόμενους 
ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν ο προμηθευτής πληροί όλες τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής παρουσιάζει 
αποκλίσεις, η Μονάδα, εκτός από την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, 
δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο.
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3. Επίσης, η ανωτέρω επιτροπή κατά την κρίση της και παρουσία του 
προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει (μόνο κατά την 
παραλαβή) δείγματα των προς κατανάλωση ειδών, τα οποία θα προσκομίζονται 
μόνο με τα κατάλληλα μέσα στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν 
δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:

α. Μικροβιολογικό
β. Χημική Ανάλυση.
γ. Ιστολογική Εξέταση.

4. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι δυο (2), ανά είδος, από την 
συγκεκριμένη ποσότητα παραλαβής και το κόστος τους θα βαρύνει τον 
προμηθευτή με την προκαταβολική εξόφληση του παραπάνω Χημείου και με την 
έκδοση πιστωτικού τιμολογίου (ποσότητες δειγμάτων). Επίσης, τον προμηθευτή 
θα βαρύνει και το κόστος των χημικών αναλύσεων. Ο υπόψη έλεγχος θα 
πραγματοποιηθεί  μέχρι μια (1) φορά κατά την διάρκεια της Σύμβασης. Για τυχόν 
επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία.

5. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

6. Η  Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εισηγείται την μή παραλαβή ή την 
απόρριψή του εκάστοτε προϊόντος, κατά την διάρκεια μακροσκοπικού ελέγχου, 
εφόσον διαπιστώσει αλλοιωμένα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η διενέργεια 
εργαστηριακού ελέγχου, αναφέροντας υποχρεωτικά, εγγράφως, τους λόγους 
απόρριψης και τις αποκλίσεις του απορριπτόμενου είδους.   

7. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις των 
Μερικών Κυλικείων της Μονάδας σε είδη θέματος πέραν των όσων 
περιλαμβάνονται στην παρούσα, θα υποβάλλονται και θα αξιολογούνται από το 
Τμήμα Οικονομικού, με γνώμονα τόσο την αναγκαιότητα -  σκοπιμότητα όσο και 
την αποφυγή υπέρβασης του τιθέμενου Π.Υ (20.000€ πλέον ΦΠΑ). Σε θετική 
εισήγηση θα τροποποιείται αναλόγως η σχετική σύμβαση. 

Άρθρο 120

Πληρωμή – Δικαιολογητικά
1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται αυθημερόν, μόνο από τον 

αρμόδιο διαχειριστή της Μονάδας, είτε με απευθείας (με μετρητά) για τιμολόγια 
(της ίδιας ημερομηνίας έκδοσης) καθαρής αξίας έως πεντακοσίων (500,00) ευρώ, 
είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, εντός 30 ημερών, ως 
εξής:
Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση, θα παραδίδει στον εκάστοτε διαχειριστή  
Πρατηρίου της Μονάδας, το προς εξόφληση Τιμολόγιο Πώλησης, (με την  
«επωνυμία πελάτη»: «111ΠΜ/ΠΡΑΤΗΡΙΟ»).
Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει (και έπειτα να 
βρίσκεται εν’ ισχύ):
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α. Φορολογική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (αρμόδια Δ.Ο.Υ.), με την ένδειξη «για είσπραξη 
χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης» και

β. Ασφαλιστική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (Ε.Φ.Κ.Α), με την ένδειξη «για είσπραξη 
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο» σύμφωνα με το άρθρο 39 του 
Ν.2065/92.

2. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα αποτελεί λόγο 
λύσεως της σύμβασης.

3. Η εξόφληση του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον 
πιστοποιείται η καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών 
με ενσφράγιστη βεβαίωση που θα τοποθετείται όπισθεν των παραστατικών που 
εκδίδονται καθημερινά και θα υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας 
στα οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικώς ό Μερικός Διαχειριστής Καταστήματος 
Π.Κ.Α (Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών) και ο Διαχειριστής Π.Κ.Α.

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται κάθε τρίμηνο να προσκομίζει στο Τμήμα 
Οικονομικού (Γραφείο Εκμεταλλεύσεων) της Μονάδος «κατάσταση» με τα 
ανεξόφλητα τιμολόγια και τα αντίστοιχα στοιχεία (ονοματεπώνυμο) του 
«παραλαμβάνοντος».

5. Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατείται Φόρος 
Εισοδήματος ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας 
των αγαθών, κάθε τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014, για τον οποίο η Υπηρεσία 
χορηγεί Βεβαίωση για φορολογική χρήση.

6. Κατά την εξόφληση του 1ου Τιμολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ 
Κράτηση, για το σύνολο του συμβατικού ποσού, ποσοστού 0,13468%, για τον 
οποίο η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να χορηγεί Βεβαίωση για οποιαδήποτε χρήση, 
η οποία αναλύεται ως ακολούθως:

α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του 
άρθρου 26 του Ν.4115/2013 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρθρου 
375 του Ν.4412/16 καθώς με τό άρθρο 44 του Ν.4605/19.

β. Υπέρ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 0,00042% (0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της 
υπ.αριθμ. 5143/11-12-14 (ΦΕΚ Β’ 33350) Υ.Α.

γ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  0,06%, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ.αριθμ. 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 
0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ.αριθμ. 
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1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β’ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

7. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με:
α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι 

οριστικής ποιοτικής παραλαβής του συμβατικού είδους από την Υπηρεσία.
β. Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου τυχόν απαιτούμενων χημικών 

ελέγχων/αναλύσεων.
8. 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 εξήντα (60) 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.

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

10. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Μονάδα. 
11. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρμόδιων 

οργάνων της Μονάδας, 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.

Άρθρο 13ο

Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύμβασης- Ποινικές Ρήτρες
1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής παραβεί τους όρους της 

σύμβασης, επιβάλλονται στον Ανάδοχο (Προμηθευτή), κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
(Μονάδα), οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Όσον αφορά τις περιπτώσεις αδυναμίας υλοποίησης 
παραγγελιών, ελλείψεις προϊόντων, πώλησης σε αυθαίρετες τιμές, χρονικής 
καθυστέρησης παράδοσης παραγγελιών και επισκευής εξοπλισμού, άνω των 48 
ωρών, άρνησης αντικατάστασης ειδών αυθημερόν, τα οποία δεν ανταποκρίνονται 
στις ισχύουσες προδιαγραφές, επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
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αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας που καταδεικνύει μη 
συμμόρφωση του,  ακατάλληλων συνθηκών καθαριότητας στην συσκευασία και 
μεταφορά τους, :

(1) Για την 1η παράβαση, Έγγραφη Σύσταση.
(2) Για την 2η παράβαση, εφάπαξ χρηματικό πρόστιμο ποσού: 

διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.  
(3) Για την 3η παράβαση, εφάπαξ χρηματικό πρόστιμο ποσού: 

πεντακοσίων (500,00) ευρώ. 
(4) Για την 4η παράβαση, εφάπαξ χρηματικό πρόστιμο ποσού: 

χιλίων (1.000,00) ευρώ. 
 (5) Για την 5η παράβαση, Έκπτωση.  
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, χρηματικά πρόστιμα υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των τιμολογίων πώλησης (παραδοθέντων προϊόντων), χωρίς 
τον Φ.Π.Α και είτε συμψηφίζονται από την επόμενη πληρωμή τιμολογίου πώλησης 
είτε καταβάλλονται εφάπαξ από τον Προμηθευτή, διαφορετικά το ισόποσο, 
εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής λαμβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το 
Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, 
εισπράττεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Η 
διαδικασία είσπραξης των προστίμων θα αρχίσει μετά τη λήψη από τον Ανάδοχο 
(Προμηθευτή) της σχετικής γνωστοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή (111ΠΜ).    

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 προβεί στην κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου.

γ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους 
ελέγχους κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης (στην διαδικασία 
παραλαβής) 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  1.000 €.
(2) Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο  3.000 €.
(3) Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο     5.000 €.
(4) Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

δ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους 
ελέγχους των αρμόδιων οργάνων Μονάδος (στην διαδικασία παραλαβής) και 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
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(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 € είτε 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής (καλής εκτέλεσης) 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 από τον 
επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στην παρούσα Διακήρυξη, 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. Η Αναθέτουσα Αρχή (111 ΠΜ) κηρύττει απευθείας έκπτωτο τον 
Προμηθευτή σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του κατά την διενέργεια 
υγειονομικού ελέγχου από τα αρμόδια της Μονάδας κριθούν μη αποδεκτές.

4. Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού 
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των 
προβληματικών ειδών.

5. Οι παραβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός του 
χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε προμηθευτή.

6. Μετά την κήρυξη του τελικού αναδόχου (προμηθευτή) ως έκπτωτου η 
Μονάδα, ως Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια 
των Συμβατικών Ειδών, στον επόμενο Μειοδότη (Προμηθευτή) του Διαγωνισμού, 
που θα τηρεί τους όρους της νέας Σύμβασης.

Άρθρο 14ο

Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

(Μονάδος) 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 
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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, ύστερα από απόφαση της Μονάδας.

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. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του  

προμηθευτή.
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). 

Άρθρο 15ο

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, 

προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά τουλάχιστον εντός χρονικού 
διαστήματος πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης.

β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη 
συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόμους και 
τον κανονισμό λειτουργίας της.

γ. Να διαθέσει στα Μερικά Κυλικεία της Μονάδος, με την μορφή 
χρησιδανείου, τον απαραίτητο εξοπλισμό (που περιγράφεται στο Παράρτημα «Γ» 
της παρούσας), κατά την διάρκεια της Σύμβασης, τον οποίο οφείλει να διατηρεί σε 
άριστη κατάσταση και λειτουργία, χωρίς καμιά χρηματική απαίτηση από την 
Υπηρεσία.
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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. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ της Μονάδος και του 
προμηθευτή, αρμόδια ορίζονται τα διοικητικά δικαστήρια της περιοχής, εφόσον 
από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή.

5. Ο Προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από καμία υποχρέωση του στην 
τήρηση των όρων της παρούσας και ιδιαίτερα για τους όρους του παρόντος 
άρθρου όταν χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε «Συνεργαζόμενη» Επιχείρηση ως προς 
την μεταφορά – παράδοση του «Συμβατικού Προϊόντος» ή αντίστοιχης Τεχνικής 
Υποστήριξης του Εξοπλισμού του.  

Άρθρο 16ο

Λοιπές Διατάξεις
1. Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας 

Επιτροπής, ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με 
τροποποίηση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών, η/και ματαίωσης των 
διαδικασιών της Πρόσκλησης, πριν την έκδοση σχετικής εκτελεστής διοικητικής 
πράξης (απόφασης) της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία ανακηρύσσεται ο 
προσωρινός Ανάδοχος, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν το δικαίωμα 
αποζημίωσης από την Υπηρεσία.

2. Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
Επιτροπής, μόνο στην περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης προμηθευτών την 
ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, την απευθείας ανάθεση της υπόψη 
προμήθειας, σε οποιοδήποτε Προμηθευτή που κρίνει ότι θα τηρεί τους όρους της 
σχετικής Σύμβασης.

3. Παρέχεται στην Υπηρεσία η δυνατότητα αυξομείωσης των υπό 
προμήθεια ειδών κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 105 του Ν.4412/16. 
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι υφίσταται η δυνατότητα αυξομείωσης της υπό 
προμήθεια ποσότητας, εντός αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, η σύμβαση μπορεί να 
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τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της 
Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16.

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

6. Η Αναθέτουσα Αρχή (Μονάδα) δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για 
υλοποίηση της Σύμβασης που υπογραφεί με τον Τελικό Ανάδοχο (Προμηθευτή) 
όταν θα έχει επιτευχθεί χαμηλότερη τιμή στην «Συμφωνία Πλαίσιο» του ιδίου 
αντικειμένου που θα συναφθεί από Προϊστάμενο Κλιμάκιο της 111 Π.Μ και 
θα δικαιούται να προχωρήσει σε άμεσο τερματισμό της ισχύος της, με την 
σύναψη εκτελεστικής σύμβασης (της «Συμφωνίας Πλαίσιο»), μετά την επίτευξη 
της παραπάνω προϋπόθεσης (χαμηλότερης τιμής).

7. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα (προμηθευτή), 
εισπράττεται από όσα ο ίδιος 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.

8. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, 
ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του 
Ν.4412/16.

9. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Ακριβές Αντίγραφο

Υπσγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Προμηθειών

Επγός(Ο) Ιωάννης Κεχρινιώτης
                          ΕΟΥ
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/86.

«2» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
«3» Υπόδειγμα Εντύπου Βαθμολόγησης «προσφερόμενου» Είδους. 

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)

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της
Φ.831/ΑΔ.12561/Σ.2376/09-06-20

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως Νόμιμος Εκπρόσωπος / Ιδιοκτήτης. της Επιχείρησης «…………………………………………….………….» που 
συμμετέχει στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αποσφράγισης προσφορών) με αρ 05/20 για την 
Προμήθεια Καφέ Espresso (80% Arabica - 20% Robusta ), δηλώνω ότι και μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
μου:

(α). Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδική καταδικαστική απόφαση για ένα 
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 195Της 
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L της 31.7.2003, σ.54). καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

3/ Απάτη, κατά την έννοιά του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48).

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 Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 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 της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, 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 της 5 ης 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 Λ 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215).

(β) Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν 
θα χρησιμοποιήσω ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους , μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των 
Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.

ΠΡΟΣ(1): 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

 Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):
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(γ) Βεβαιώνω ότι δεν έχω αποκλειστεί ως επιχείρηση καθώς και η συνεργαζόμενη επιχείρηση με προσωρινή ή 
τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων Υπουργείων Κεντρικής Κυβέρνησης από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα 
με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16.

(δ) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον 
ζητηθούν αρμοδίως, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.

(ε) Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι το σύνολο των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και ότι 
έλαβα γνώση των διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς..

   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.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Επιχείρησης :
ΑΦΜ - ΔΟΥ :

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

Μερική 
Τιμή

(Αριθμ.) / 

Μερική Τιμή 
(Ολογράφως)/ 

Κιλό €

Συνολική Τιμή €
(Αριθμητικώς)

Ακριβές Αντίγραφο

Υπσγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Προμηθειών

         Υπσγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
  Προϊστ/νός Γρ. Προμηθειών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της
Φ.831/ΑΔ.12561/Σ.2376/09-06-20

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κιλό €

1

ESPRESSO 
ARABICA 80% - 
ROBUSTA 20%     
ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ

Εμπορική Ονομασία 
Προϊόντος: 

:………………………
……………………

Συσκευασία 
Προϊόντος: 

:…………………....

800 κιλά

Συνολική Αξία άνευ ΦΠΑ

1. Στις ανωτέρω τιμές (κιλού) συμπεριλαμβάνεται η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
ποσοστού 4%, ποσό το οποίο θα παρακρατείτε κατά την εξόφληση εκάστοτε τιμολογίου, ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης και οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ 0,13468% (επί της συμβατικής αξίας) το οποίο θα 
παρακρατηθούν εφάπαξ κατά την εξόφληση 1ου  τιμολογίου. 

2. Ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών και 
του εξοπλισμού του καθώς και όλων των εργαστηριακών ελέγχων.

3. Ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα πάσης φύσεως συντήρησης και επισκευής του 
εξοπλισμού του καθώς και όλων των εργαστηριακών ελέγχων.

4. Ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται η προμήθεια……% (συμπληρώνεται από την 
επιχείρηση).

5. Η ισχύ της προσφοράς είναι ………….. (….) ημέρες(συμπληρώνεται από την 
επιχείρηση).
Σημείωση: Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει υποχρεωτικά να δακτυλογραφηθεί προκειμένου να αναγραφεί μόνο το 
προσφερόμενο Είδος με την αντίστοιχη Εμπορική Ονομασία του, με την προσφερόμενη Τιμή (χωρίς ΦΠΑ & 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) «αριθμητικώς» και «ολογράφως». Σε περίπτωση που η τιμή και τα υπόλοιπα στοιχεία είναι 
χειρογραφικά η Οικονομική Προσφορά θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Επίσης στο παρόν Έντυπο δεν θα 
υπάρχει η ένδειξη «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» αλλά μόνο ή ένδειξη: «Οικονομική Προσφορά»

Υπογραφή & Σφραγίδα Επιχείρησης

Ακριβές Αντίγραφο

Υπσγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Προμηθειών

         Υπσγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
  Προϊστ/νός Γρ. Προμηθειών
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ: 111ΠΜ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ «ESPRESSO»

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ): «…………………………………………………»
(αναγράφονται αρχικά οι ενδείξεις «Α» / «Β» / «Γ» …… κτλ κατόπιν κλήρωσης και μετά την αποσφράγιση του 
φακέλου αναγράφονται τα στοιχεία του Προμηθευτή από τον Πρόεδρο Διενέργειας του Διαγωνισμού )

2. ΠΟΙΚΙΛΙΑ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕ «ESPRESSO» : «80% Arabica - 20% Robusta».

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της
Φ.831/ΑΔ.12561/Σ.2376/09-06-20

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ 
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3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝ ΡΟΦΗΜΑ» : «ESPRESSO FREDDO».

4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (γεύση – άρωμα & γενική εντύπωση)      

        …………………………………………………(……….)
(Συμπληρώνονται  ανάλογα ολογράφως και αριθμητικώς,  οι  ενδείξεις «7» / «8» / «9» ή  «10» χωρίς δεκαδικά 
ψηφία, από τα  Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης,  κατόπιν δοκιμής των παρασκευασμένων  ροφήματων κάθε 
Προμηθευτή )

Όπου:

 «7» : Ανεκτή - ό 
«8» : Ικανοποιητική - ό 
«9» : Καλή - ό 
«10» : Πολύ Καλή - ό 

                      Η       Η
    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ        ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π.05.20     ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 

        Ο   ΤΑ        Ο   
ΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία απαιτείται η χορήγηση από τον προμηθευτή 
του κάτωθι μηχανολογικού εξοπλισμού:   

α) 1 τριπλή αυτόματη δοσομετρική  μηχανή espresso 
β) 3 διπλές αυτόματες δοσομετρικές μηχανές espresso
γ) 4 ηλεκτρονικούς (on demand) μύλους αλέσεως espresso 

Ακριβές Αντίγραφο

Υπσγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Προμηθειών

         Υπσγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
  Προϊστ/νός Γρ. Προμηθειών

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Γ¨ ΣΤΗ                                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Φ.831/ΑΔ.12561/Σ.2376/09-06-20            ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
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δ) 4 μηχανές παρασκευής Ελληνικού Καφέ (τύπου «Βeco») 
ε)  3 Επιτραπέζια Μίξερ (για την παρασκευή αφρόγαλου)
στ) 1 Επιτραπέζια Μηχανή παρασκευής Φραπέ. 

2. Ο ανωτέρω εξοπλισμός μπορεί να είναι καινούργιος ή ελαφρώς 
μεταχειρισμένος τεχνολογίας(έως δέκα τελευταίων ετών), σε κάθε περίπτωση 
λειτουργικός και εύχρηστος. 

3. Για την παροχή νερού στις αυτόματες δοσομετρικές μηχανές θα πρέπει 
να τοποθετηθεί υποχρεωτικά φίλτρο ενεργού άνθρακα, το οποίο θα αλλάζει 
υποχρεωτικά κάθε μήνα (με έξοδα του Προμηθευτή) καθώς και αποσκληρυντής 8 
έως 12 λίτρων ή αντίστοιχος εξοπλισμός προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του 
«παραγόμενου» προϊόντος, με υποχρέωση για αντικατάσταση του μια φορά το 
εξάμηνο. Επίσης είναι δυνατόν κατόπιν συμφωνίας και ανάλογης τροποποίησης 
της Σύμβασης, να τοποθετηθεί από την πλευρά του Προμηθευτή, ο κατάλληλός 
εξοπλισμός σύνδεσης με πλαστικές φιάλες εμφιαλωμένου νερού 18,9 λίτρων σε 
μερικά κυλικεία που υπάρχει ο ανάλογος χώρος.

4. Η τοποθέτηση - σύνδεση και συντήρηση του ανωτέρου εξοπλισμού (με 
τα κατάλληλα αναλώσιμα υλικά) θα γίνεται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή, 
με δυνατότητα επανατοποθέτησης (επανασύνδεσης) δυο (2) μηχανών λόγω 
έναρξης – διακοπής λειτουργίας δυο (2) Μερικών Κυλικείων της Μονάδας και 
αντίστροφα.

5. Απαραίτητη είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης και αναλωσίμων 
υλικών (π.χ. καθαριστικό αλάτων), με έξοδα του Προμηθευτή, που να 
περιλαμβάνει δίμηνη συντήρηση, άμεση αποκατάσταση βλάβης και αν απαιτηθεί 
αντικατάσταση μηχανής. Επιπλέον με σκοπό τη διασφάλιση του παραγόμενου 
προϊόντος απαιτείται περιοδικός έλεγχος όλου του εξοπλισμού, κατ’ ελάχιστο μία 
φορά το δίμηνο.

6. Η εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού (111ΠΜ) θα γίνει με 
μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή κατά την τοποθέτηση του εξοπλισμού και στην 
συνέχεια κατ’ ελάχιστο μία φορά το δίμηνο, καθόλη την διάρκεια της Σύμβασης. Το 
εν’ λόγω προσωπικό θα έχει υποχρέωση να διατηρεί καθαρό τον υφιστάμενο 
εξοπλισμό.

7. Ο εξοπλισμός θα χορηγηθεί υποχρεωτικά με τη μορφή χρησιδανείου από 
τον ίδιο τον Προμηθευτή (χωρίς ενδιάμεσο) και η Μονάδα δεν θα φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται στην κακή κατάσταση εξαρτημάτων του 
εξοπλισμού, λόγω παλαιότητας καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις όπως 
πλημμύρα, πυρκαγιά, κλοπή κτλ.          

Ακριβές Αντίγραφο

Υπσγός (ΥΟΚ) Οδ.Παπαστάμου
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. Προμηθειών

Επγός(Ο) Ιωάννης Κεχρινιώτης
                          ΕΟΥ
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Δ¨ ΣΤΗ                                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Φ.831/ΑΔ……./Σ…../..-..-20            ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
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ΣΥΜΒΑΣΗ Νο.  …./20
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΦΕ ESPRESSO 

ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 111 ΠΜ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ………………….

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ …/20

    Άρθρο 1ο    :   Γενικοί  Όροι
    Άρθρο 2ο    :   Περιγραφή - Τιμή  Αντικειμένου - Κρατήσεις 
    Άρθρο 3ο    :   Πληρωμή - Δικαιολογητικά
    Άρθρο 4ο    :   Εγγυοδοσία  
    Άρθρο 5ο    :   Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου  
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    Άρθρο 6ο    :   Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύμβασης- Ποινικές Ρήτρες
    Άρθρο 7ο    :   Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 
    Άρθρο 8ο    :   Παράδοση - Παραλαβή – Προθεσμία
    Άρθρο 9ο    :   Ποιότητα – Συσκευασία Προϊόντων
    Άρθρο 10ο  :   Υποχρεώσεις Προμηθευτή
    Άρθρο 11o  :   Διάρκεια Σύμβασης
    Άρθρο 12o  :   Λύση και Τροποποίηση Σύμβασης - Λοιποί Όροι
    Άρθρο 13o  :   Αναπροσαρμογή Τιμών
    Άρθρο 14o  :   Ολοκλήρωση Σύμβασης
    Άρθρο 15o  :   Λοιπές Διατάξεις

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΗΛ.  :  24280 45040 & :  24280 45737
Email: odysseas.papastamou@haf.gr & oik.111cw@haf.gr

mailto:odysseas.papastamou@haf.gr
mailto:oik.111cw@haf.gr
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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …/20
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΦΕ ESPRESSO ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111ΠΜ 
                               
            Στον Αλμυρό, σήμερα, ……………………………………. 2020 στα Γραφεία 
του Τμήματος Οικονομικού της 111 Πτέρυγας Μάχης, οι υπογεγραμμένοι: 
Σμήναρχος (Ι) Δημ. Γιαννόπουλος, Διοικητής της 111ΠΜ, ως εκπρόσωπος της 
Π.Α, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………………………………………./111ΠΜ 
Κατακυρωτική Απόφαση και η (Ανάδοχος) Επιχείρηση 
«…………………………………», ΑΦΜ: …………………… που εκπροσωπείται 
από τον κ. …………………………..…….., με Α.Δ.Τ: …………,Πόλη: ……….., 
Οδός: ………………….. Αριθμ……… , Τ.Κ:…………… Τηλ…………………….. – 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: …………………….. συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του, 
την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής “Προμηθευτή”, την προμήθεια των 
ειδών, που αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο δύο (2) της σύμβασης.
   

Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι

1. Η παρούσα διέπεται από 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.

2. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και 
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται 
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από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση 
επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών. 

Άρθρο 2ο
Περιγραφή - Τιμή Αντικειμένου - Κρατήσεις

1. Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια καφέ τύπου Espresso 
προς κάλυψη αναγκών της 111ΠΜ, ως εξής:

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΗ 
ΤΙΜΗ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ €

1

ESPRESSO
(80% ARABICA –
20% ROBUSTA)
ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ

Ονομασία Προϊόντος 
:……………………………

………………………

Συσκευασία Προϊόντος 
:…………………....

800 κιλά

Συνολική Αξία άνευ ΦΠΑ

2. Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα συνοδεύεται απαραίτητα και από 
τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, βάσει των απαιτήσεων – 
προδιαγραφών του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας, της οποίας και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα.

3. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο προβλεπόμενος Φ.Π.Α, που 
επιβαρύνει την Υπηρεσία.

4. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο προβλεπόμενος ΕΦΚ (ειδικός φόρος 
κατανάλωσης) που επιβαρύνει τον Προμηθευτή.

5. 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 ενός απαιτούμενου χημικού 

ελέγχου/αναλύσεων (όταν απαιτείται).
6. Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα για την κατά κρίση της τοποθέτηση 

παραγγελιών επί του ανωτέρω είδους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις 
του προσωπικού καθώς και (πιθανή) αντικατάσταση του «συμβατικού» προϊόντος 
είτε με προϊόν αντίστοιχης σύστασης - ποικιλίας (80% Arabica & 20% Robusta) 
είτε σύστασης - ποικιλίας (100% Arabica), χωρίς να μεταβληθεί η «συμβατική» 
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τιμή, έως δυο (2) φορές κατά την διάρκεια της Σύμβασης, με ανάλογη 
τροποποίηση αυτής, προς επίτευξη της αύξησης της κατανάλωσης του.

Άρθρο  3ο
Πληρωμή - Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται αυθημερόν, μόνο από τον 
αρμόδιο διαχειριστή της Μονάδας, είτε με απευθείας (με μετρητά) για τιμολόγια 
(της ίδιας ημερομηνίας έκδοσης) καθαρής αξίας έως πεντακοσίων (500,00) ευρώ, 
είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, εντός 30 ημερών, ως 
εξής:
Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση, θα παραδίδει στον εκάστοτε διαχειριστή  
Πρατηρίου της Μονάδας, το προς εξόφληση Τιμολόγιο Πώλησης, (με την  
«επωνυμία πελάτη»: «111ΠΜ/ΠΡΑΤΗΡΙΟ»).
Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει (και έπειτα να 
βρίσκεται εν’ ισχύ):

α. Φορολογική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (αρμόδια Δ.Ο.Υ.), με την ένδειξη «για είσπραξη 
χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης» και

β. Ασφαλιστική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (Ε.Φ.Κ.Α), με την ένδειξη «για είσπραξη 
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο» σύμφωνα με το άρθρο 39 του 
Ν.2065/92.

2. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα αποτελεί 
λόγο λύσεως της σύμβασης.

3. Η εξόφληση του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον 
πιστοποιείται η καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών 
με ενσφράγιστη βεβαίωση που θα τοποθετείται όπισθεν των παραστατικών που 
εκδίδονται καθημερινά και θα υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας 
στα οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικώς ό Μερικός Διαχειριστής Καταστήματος 
Πρατηρίου και ο Διαχειριστής Πρατηρίου.

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται κάθε τρίμηνο να προσκομίζει στο Τμήμα 
Οικονομικού (Γραφείο Εκμεταλλεύσεων) της Μονάδος «κατάσταση» με τα 
ανεξόφλητα τιμολόγια και τα αντίστοιχα στοιχεία (ονοματεπώνυμο) του 
«παραλαμβάνοντος».

5. Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατείται Φόρος 
Εισοδήματος ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας 
των αγαθών, κάθε τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014, για τον οποίο η Υπηρεσία 
χορηγεί Βεβαίωση για φορολογική χρήση.

6. Κατά την εξόφληση του 1ου Τιμολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ 
Κράτηση, για το σύνολο του συμβατικού ποσού, ποσοστού 0,13468%, για τον 
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οποίο η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να χορηγεί Βεβαίωση για οποιαδήποτε χρήση, 
η οποία αναλύεται ως ακολούθως:

α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του 
άρθρου 26 του Ν.4115/2013 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρθρου 
375 του Ν.4412/16 καθώς με τό άρθρο 44 του Ν.4605/19.

β. Υπέρ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 0,00042% (0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της 
υπ.αριθμ. 5143/11-12-14 (ΦΕΚ Β’ 33350) Υ.Α.

γ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  0,06%, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ.αριθμ. 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 
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.

7. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με:
α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι 

οριστικής ποιοτικής παραλαβής του συμβατικού είδους από την Υπηρεσία.
β. Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου τυχόν απαιτούμενων χημικών 

ελέγχων/αναλύσεων.
8. 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 εξήντα (60) 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.

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

10. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Μονάδα. 
11. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρμόδιων 

οργάνων της Μονάδας, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η 
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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.

Άρθρο 4ο
Εγγυοδοσία

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια 
των ειδών της παρούσας Πρόσκλησης, δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης, που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 
των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

Άρθρο 5ο
Κήρυξη  Προμηθευτή ως Εκπτώτου 

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του έχοντα την 
οικονομική αρμοδιότητα, ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιου οργάνου, σε 
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του. Επίσης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, 
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
εκτελέσεως σε βάρος του, ή έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος που 
επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά τα περιστατικά και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στην 
Υπηρεσία. Σε αντίθεση περίπτωση στερείται του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 6ο
Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύμβασης- Ποινικές Ρήτρες

1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής παραβεί τους όρους της 
σύμβασης, επιβάλλονται στον Ανάδοχο (Προμηθευτή), κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
(Μονάδα), οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Όσον αφορά τις περιπτώσεις αδυναμίας υλοποίησης 
παραγγελιών, ελλείψεις προϊόντων, πώλησης σε αυθαίρετες τιμές, χρονικής 
καθυστέρησης παράδοσης παραγγελιών άνω των 48 ωρών, άρνησης 
αντικατάστασης ειδών αυθημερόν, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ισχύουσες 
προδιαγραφές, επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας για αντικατάσταση 
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των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας που καταδεικνύει μη συμμόρφωση του και 
ακατάλληλων συνθηκών καθαριότητας στην συσκευασία και μεταφορά τους:

(1) Για την 1η παράβαση, Έγγραφη Σύσταση.
(2) Για την 2η παράβαση, εφάπαξ χρηματικό πρόστιμο ποσού: 

διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.  
(3) Για την 3η παράβαση, εφάπαξ χρηματικό πρόστιμο ποσού: 

πεντακοσίων (500,00) ευρώ. 
(4) Για την 4η παράβαση, εφάπαξ χρηματικό πρόστιμο ποσού: 

χιλίων (1.000,00) ευρώ. 
 (5) Για την 5η παράβαση, Έκπτωση.  
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, χρηματικά πρόστιμα υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των τιμολογίων πώλησης (παραδοθέντων προϊόντων), χωρίς 
τον Φ.Π.Α και είτε συμψηφίζονται από την επόμενη πληρωμή τιμολογίου πώλησης 
είτε καταβάλλονται εφάπαξ από τον Προμηθευτή, διαφορετικά  το ισόποσο, 
εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής λαμβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το 
Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, 
εισπράττεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Η 
διαδικασία είσπραξης των προστίμων θα αρχίσει μετά τη λήψη από τον Ανάδοχο 
(Προμηθευτή) της σχετικής γνωστοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή (111ΠΜ).    

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 προβεί στην κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου.

γ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους 
ελέγχους κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης (στην διαδικασία 
παραλαβής) 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  1.000 €.
(2) Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο  3.000 €.
(3) Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο     5.000 €.
(4) Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

δ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους 
ελέγχους των αρμόδιων οργάνων Μονάδος (στην διαδικασία παραλαβής) και 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
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(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 € είτε 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής (καλής εκτέλεσης) 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 από τον 
επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στην παρούσα Διακήρυξη, 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. Η Αναθέτουσα Αρχή (111 ΠΜ) κηρύττει απευθείας έκπτωτο τον 
Προμηθευτή σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του κατά την διενέργεια 
υγειονομικού ελέγχου από τα αρμόδια της Μονάδας κριθούν μη αποδεκτές.

4. Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού 
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των 
προβληματικών ειδών.

5. Οι παραβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός του 
χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε προμηθευτή.

6. Μετά την κήρυξη του τελικού αναδόχου (προμηθευτή) ως έκπτωτου η 
Μονάδα, ως Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια 
των Συμβατικών Ειδών, στον επόμενο Μειοδότη (Προμηθευτή) του Διαγωνισμού, 
που θα τηρεί τους όρους της νέας Σύμβασης.

                                                      Άρθρο 7ο

Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Μονάδος και εφόσον 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας 
εμπρόθεσμης παράδοσης του συμβατικού είδους - παροχής τεχνικής υποστήριξης 
του ειδών του Εξοπλισμού, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης - 
υποστήριξης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον 
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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, ύστερα από απόφαση της Μονάδας.

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. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του  

προμηθευτή.
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). 

Άρθρο 8ο
Παράδοση-Παραλαβή-Προθεσμία

1. Το προϊόντα της Σύμβασης  θα παραδίδονται από τον προμηθευτή 
καθημερινά μόνο στο Κατάστημα Π.Κ.Α (Πρατήριο Καταναλωτικών Αγαθών) της 
Πτέρυγας, σε εργάσιμες ημέρες υποχρεωτικά έως την 13:00 π.μ (κατόπιν 
προγενέστερης τηλεφωνικής συνεννόησης), εντός 48 ωρών, μετά από την 
τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης, από τα αρμόδια όργανα της 
Μονάδος, της οποίας το (συνολικό) καθημερινό μέγεθος θα είναι ποσού, 
τουλάχιστον, άνω των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για την προμήθεια του 
συγκεκριμένου Είδους.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η αρμόδια επιτροπή για την 
παρακολούθηση της και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του προϊόντος (που 
θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, με συμμετοχή υποχρεωτικά, Αξκού 
Ειδικότητας Υγειονομικού), δύναται να προβαίνει στους προβλεπόμενους 
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ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν ο προμηθευτής πληροί όλες τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής παρουσιάζει 
αποκλίσεις, η Μονάδα, εκτός από την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, 
δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο.

3. Επίσης, η ανωτέρω επιτροπή κατά την κρίση της και παρουσία του 
προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει (μόνο κατά την 
παραλαβή) δείγματα των προς κατανάλωση ειδών, τα οποία θα προσκομίζονται 
μόνο με τα κατάλληλα μέσα στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν 
δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:

α. Μικροβιολογικό
β. Χημική Ανάλυση.
γ. Ιστολογική Εξέταση.

4. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι δυο (2), ανά είδος, από την 
συγκεκριμένη ποσότητα παραλαβής και το κόστος τους θα βαρύνει τον 
προμηθευτή με την προκαταβολική εξόφληση του παραπάνω Χημείου και με την 
έκδοση πιστωτικού τιμολογίου (ποσότητες δειγμάτων). Επίσης, τον προμηθευτή 
θα βαρύνει και το κόστος των χημικών αναλύσεων. Ο υπόψη έλεγχος θα 
πραγματοποιηθεί  μέχρι μια (1) φορά κατά την διάρκεια της Σύμβασης. Για τυχόν 
επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία.

5. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

6. Η  Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εισηγείται την μή παραλαβή ή την 
απόρριψή του εκάστοτε προϊόντος, κατά την διάρκεια μακροσκοπικού ελέγχου, 
εφόσον διαπιστώσει αλλοιωμένα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η διενέργεια 
εργαστηριακού ελέγχου, αναφέροντας υποχρεωτικά, εγγράφως, τους λόγους 
απόρριψης και τις αποκλίσεις του απορριπτόμενου είδους.   

7. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις 
των Μερικών Κυλικείων της Μονάδας σε είδη θέματος πέραν των όσων 
περιλαμβάνονται στην παρούσα, θα υποβάλλονται και θα αξιολογούνται από το 
Τμήμα Οικονομικού, με γνώμονα τόσο την αναγκαιότητα -  σκοπιμότητα όσο και 
την αποφυγή υπέρβασης του τιθέμενου Π.Υ (20.000€ πλέον ΦΠΑ). Σε θετική 
εισήγηση θα τροποποιείται αναλόγως η σχετική Σύμβαση. 

Άρθρο 9ο
Ποιότητα – Συσκευασία Προϊόντων

1. Τα προϊόντα της σύμβασης θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης και η 
παρασκευή, επεξεργασία και η συσκευασία τους  θα είναι αυτή του εμπορίου και 
σε κάθε περίπτωση, σύμφωνη με το πνεύμα των Διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής 
και μεταφοράς τροφίμων, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
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2. Τα συγκεκριμένα προϊόντα που διατίθενται για κατανάλωση, θα φέρουν 
υποχρεωτικά αυτοκόλλητη ετικέτα με τα στοιχεία του Προμηθευτή και τις 
αντίστοιχες σημάνσεις με τις παρακάτω ενδείξεις επί της συσκευασίας:

α.  Επωνυμία της Εταιρείας 
β. Ονομασία και σύνθεση έκαστου προϊόντος, όπως προβλέπεται από 

τον Κ.Τ.Π.
γ. Καθαρό βάρος του προϊόντος.
δ. Ημερομηνία λήξης.

3. Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον Προμηθευτή.
4. Ο Προμηθευτής θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή 

της σχετικής Σύμβασης να τοποθετήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, στους 
χώρους των  Μερικών Κυλικείων. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός του Προμηθευτή 
θα βρίσκεται  σε άριστη κατάσταση.

5. Επισημαίνεται ότι ο Προμηθευτής υποχρεούται:
α. να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα ακατάλληλα προϊόντα 

αυθημερόν και
 β. να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα αδιάθετα προϊόντα εντός 24 

ωρών πριν την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την 
Υπηρεσία.

6. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των 
προϊόντων στην Μονάδα, πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά των προϊόντων  
της Σύμβασης. 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 Μονάδας σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου).

Άρθρο 10ο
Υποχρεώσεις Προμηθευτή

1. Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα 
χρησιμοποιεί ο προμηθευτής θα πρέπει:

α. Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας της Μονάδας, 
προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά τουλάχιστον εντός χρονικού 
διαστήματος πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης.

β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη 
συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόμους και 
τον κανονισμό λειτουργίας της.

γ. Να διαθέσει στα Μερικά Κυλικεία της Μονάδος, με την μορφή 
χρησιδανείου, τον απαραίτητο εξοπλισμό, κατά την διάρκεια της Σύμβασης, τον 
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οποίο οφείλει να διατηρεί σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, χωρίς καμιά 
χρηματική απαίτηση από την Υπηρεσία.

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. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ της Μονάδος και του 
προμηθευτή, αρμόδια ορίζονται τα διοικητικά δικαστήρια της περιοχής, εφόσον 
από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή.

5. Ο Προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από καμία υποχρέωση του στην 
τήρηση των όρων της παρούσας και ιδιαίτερα για τους όρους του παρόντος 
άρθρου όταν χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε «Συνεργαζόμενη» Επιχείρηση ως 
προς την μεταφορά – παράδοση του «Συμβατικού Προϊόντος» ή αντίστοιχης 
Τεχνικής Υποστήριξης του Εξοπλισμού του. 

Ά ρ θ ρ ο  11ο 
Διάρκεια Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος από ………. 
έως …………, μ ε  δυνατότητα ανανέωσής της για ακόμη έξι (6) μήνες, με τους 
ίδιους όρους και τιμές κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, εντός 
συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) πλέον ΦΠΑ.

Άρθρο 12ο
Λύση και Τροποποίηση Σύμβασης - Λοιποί Όροι

1. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, η σύμβαση μπορεί να 
τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της 
Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16.

2. Η Υπηρεσία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα για λύση της σύμβασης, 
σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 133 του 
Ν.4412/16.
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3. Η Υπηρεσία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα για λύση της σύμβασης 
που υπογραφεί με τον Τελικό Ανάδοχο (Προμηθευτή), σε οποιοδήποτε χρόνο, 
όταν θα έχει επιτευχθεί χαμηλότερη τιμή στην «Συμφωνία Πλαίσιο» του ιδίου 
αντικειμένου που θα συναφθεί από Προϊστάμενο Κλιμάκιο της 111 Π.Μ και 
θα δικαιούται να προχωρήσει σε άμεσο τερματισμό της ισχύος της, με την 
σύναψη εκτελεστικής σύμβασης, μετά την επίτευξη της παραπάνω 
προϋπόθεσης (χαμηλότερης τιμής).

4. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα 
ο προμηθευτής λαμβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση 
ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις 
διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, 
εισπράττονται τα δικαιώματα του Μ.Τ.Α που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.

Άρθρο 13ο
Αναπροσαρμογή Τιμών

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

2. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης.

Άρθρο 14ο
Ολοκλήρωση Σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Εκπνεύσει ο συμβατικός χρόνος, μαζί με τις τυχόν παρατάσεις που 

εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία.
     β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
     γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 15ο
Λοιπές Διατάξεις

1. Παρέχεται στην Υπηρεσία η δυνατότητα αυξομείωσης των υπό 
προμήθεια ειδών κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 105 του Ν.4412/16. 
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι υφίσταται η δυνατότητα αυξομείωσης της υπό 
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προμήθεια ποσότητας εντός αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 
κατά την διάρκεια της Σύμβασης.

2. Επιπλέον, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την ΠΑ και εν 
γένει από το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν 
απαιτηθεί η προμήθεια είτε του συνόλου είτε μέρους της εκτιμώμενης 
προϋπολογισθείσας ποσότητας, από το «συμβατικό» προϊόν.

3. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας, ισχύουν οι 
διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/16.

4. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.
5. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών.

6. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση 
σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών της Π.Α λύεται, εφόσον από την 
κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής 
διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.

7. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ο      Ο/Η

 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                         ΑΝΑΔΟΧΟΣ

(Υπογραφή – Σφραγίδα κ. Διοικητού & Σφραγίδα Υπηρεσίας)                               (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο – ΑΔΤ Νόμιμου        
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