ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΑΞΙΑΣ: #59.943,00.# ΕΥΩ πλζον ΦΡΑ 24%
ΘΕΜΑ: Προμικεια αναλωςίμων για τθ Μονάδα Πειραματόηωων

Στθν Βάρθ Αττικισ ςιμερα, τθν ……………………………………………………….... του ζτουσ 2018,
θμζρα …………………………………………………………………….., οι ςυμβαλλόμενοι και υπογράφοντεσ:
αφενόσ
το Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ.
ΦΛΕΜΙΓΚ»), που εδρεφει ςτθν Βάρθ Αττικισ (Αλ. Φλζμιγκ 34) και εκπροςωπείται νόμιμα
από τον Ρρόεδρο του ΔΣ και Διευκυντι κ. Γεϊργιο Κόλλια, και που ςτο εξισ χάριν
ςυντομίασ κα καλείται «Ανακζτουςα Αρχι»
αφετζρου
Θ εταιρία με τθν επωνυμία «…………………......» που εδρεφει ςτθν ……………………..,
οδόσ………………………….. , ΤΚ …………………………., ΑΦΜ ……………………………….,
Δ.Ο.Υ…………………………….., τθλ: …………………………………………. φαξ:
……………………………………………, που ςυμβάλλεται ςτθν παροφςα νόμιμα εκπροςωποφμενθ
για τθν υπογραφι τθσ από τον ...................................................................................................
και που ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ κα καλείται «Ανάδοχοσ»
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ:





του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
Τθ με Α.Ρ.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικισ Απόφαςθσ
τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ υπϋ αρικ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ
1822/Β/Υπουργικισ Απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα
προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020-Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και
Ενδιάμεςουσ Φορείσ-Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ
πράξεων»























του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νομικϊν Προςϊπων και Υπηρεςιϊν του Δημοςίου Τομζα-Τροποποίηςη Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του
άρκρου 1,
τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην
Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων
πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων Συμβάςεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη
νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων
ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
του ν. 3469/2006 (Α 131) Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και
λοιπζσ διατάξεισ
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την
αποτροπή καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων”
για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του
π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίηςη μετοχϊν Ελληνικϊν Ανωνφμων
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάληψησ ζργων ή προμηθειϊν του
Δημοςίου ή των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δημόςιου τομζα»2, τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673)
ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρϊων του ν.3310/2005, όπωσ
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590)
“Καθοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και
Πολιτιςτικά Θζματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθ (Β 3400) και τθσ ΥΑ
57654/2017 (ΦΕΚ Β 1781) φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘΣ
τθσ ΥΑ Ρ1/2390/16.10.2013 (Β 2677) και τθσ ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β 1924)
Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ
του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ΑΕΡΡ
του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) Κανονιςμόσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
τθσ ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) για τθν απόδοςθ κράτθςθσ 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ
τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ
Συςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,










των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των
λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου
που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν
αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
του πδ 93/95 (ΦΕΚ 57 Α/1995) Κδρυςθ Νομικοφ Ρροςϊπου Ιδιωτικοφ Δικαίου με τθν
επωνυμία «Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» όπωσ
ιςχφει τροποποιθμζνο
του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α/2014), περί Ζρευνασ όπωσ ιςχφει και το ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α 114)
τθν με αρικμό 01/2018 διακιρυξθ Συνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
τθν με αρικμό πρωτ 193/18-12-2017 απόφαςθ ζγκριςθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ
τθν με αρικμό 193/18-12-2017 απόφαςθ ΔΣ που αφορά ςτθν κατακφρωςθ του
ανωτζρω διαγωνιςμοφ
τθ με αρικμό .... απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.

λαμβάνοντασ υπόψθ:
ότι θ Ανακζτουςα Αρχι επικυμεί να προμθκευτεί τα προϊόντα που περιγράφονται
αναλυτικά ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ
ότι ο Ανάδοχοσ διακζτει όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που όριηε θ διακιρυξθ και με
βάςθ αυτά υπζβαλε τθν προςφορά του που είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
τθσ διακιρυξθσ
ότι θ Ανακζτουςα Αρχι αξιολόγθςε ωσ ςυμφερότερθ και αποδζχτθκε τθν προςφορά του
Αναδόχου
ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα άρκρα που ακολουκοφν:
ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΜΟΙ
Οι ακόλουκοι όροι ζχουν τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια:
Ανάδοχοσ: Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει ςφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα
Αρχι, ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο παρόν τεφχοσ.
Απόφαςθ Κατακφρωςθσ: Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται
θ ςφμβαςθ ςτον Ανάδοχο.
Επιτροπι Παραλαβισ: Επιτροπι οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία ζχει τθν
ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθν παραλαβι των παραδοτζων.
Προχπολογιςμόσ ςφμβαςθσ: Θ προεκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςυνολικι αξία
τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εξαντλθκεί ςτο ςφνολό τθσ.

Προμικεια: Θ ςφμφωνα με τον τρόπο, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που περιλαμβάνει
θ παροφςα υλοποίθςθ από τον Ανάδοχο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτό
περιγράφεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ
Προςφορά: Θ με αρικμό ................... προςφορά του Αναδόχου (τεχνικι και οικονομικι)
που ςυνοδεφει τθν παροφςα και αποτελεί με αυτι ενιαίο και αναπόςπαςτο ςφνολο
φμβαςθ: Θ παροφςα ςφμβαςθ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ
τθσ προμικειασ, ςφμφωνα με τθν αναλυτικι διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ και τθν
ςυνθμμζνθ προςφορά του Αναδόχου
Παραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, όπωσ αυτά αναλυτικά περιγράφονται ςτθ
ςυνθμμζνθ ςτθν παροφςα προςφορά του.
Σεκμθρίωςθ: Πλο το υλικό, ςε ζντυπθ ι / και θλεκτρονικι μορφι, που τυχόν ςυνοδεφει τα
παραδοτζα (εγχειρίδια χριςθσ και οδθγιϊν, τεχνικά δελτία, τεχνικζσ εκκζςεισ κ.α.)
υμβατικό Σίμθμα: Το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΘ
Θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει ςτον Ανάδοχο τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων
για τθ Μονάδα Ρειραματόηωων του Ε.ΚΕ.Β.Ε ΑΛ.ΦΛΕΜΙΓΚ, όπωσ παρουςιάηεται ςτο
παρακάτω πίνακα.
ΣΕΧΝΙΚΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

1

Αποςτειρωμζνθ τροφι
πειραματοηϊων
(τρωκτικϊν) για
ςυντιρθςθ

Α.1

ΒΑΟΣ

11.000 Kgr

39.000,00€

9.360,00€

2

Αποςτειρωμζνθ τροφι
πειραματοηϊων
(τρωκτικϊν) για
αναπαραγωγι

Α.2

ΒΑΟΣ

1.200Kgr

4.260,00€

1.022,40

3

Tροφι πειραματοηϊων
(τρωκτικϊν) για
ςυντιρθςθ

Α.3

ΒΑΟΣ

160kgr

344,00

82,56

4

Στρωμνι κλωβϊν
εργαςτθριακϊν ηϊων

Α.4

ΤΕΜΑΧΙΟ

700

9.100,00

2.184,00

5

Γάντια Εργαςτθριακά μίασ
χριςθσ (Small)

Α.5

ΤΕΜΑΧΙΟ

80

400,00

96,00

6

Γάντια Εργαςτθριακά μίασ
χριςθσ (Large)

Α.6

ΤΕΜΑΧΙΟ

40

200,00

48,00

7

Γάντια Εργαςτθριακά μίασ
χριςθσ (Medium)

Α.7

ΤΕΜΑΧΙΟ

60

300,00

72,00

8

Ροδονάρια μίασ χριςθσ

Α.8

ΤΕΜΑΧΙΟ

14.000

392,00

94,08

Α/Α

ΕΙΔΟ

9

Σκουφάκι με λάςτιχο
περιμετρικά ακορντεόν

Α.9

10

Μάςκεσ Χειρουργείου 3
Στρωμάτων μιασ Χριςεωσ
με Λάςτιχο

Α.10

11

Σακοφλεσ αποβλιτων,
χωρθτικότθτασ 110L,
διαςτάςεων 700 Χ
1100mm, από ιςχυρό
φίλμ PP, πάχουσ 50μm

12

Σακοφλεσ αποβλιτων,
χωρθτικότθτασ 60L,
διαςτάςεων 600 Χ
800mm

Α.12

13

ΣΥΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΘΣ
1.0ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 26G
3/8''

Α.13

14

ΣΥΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΘΣ
0,5ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 29Gx
12,7mm

Α.14

15

Ανταλλακτικά φίλτρα για
τα καλφμματα των
κλωβϊν τφπου 1284L

Α.15

16

Ανταλλακτικά φίλτρα για
τα καλφμματα των
κλωβϊν τφπου 1144Β.

Α.16

17

Ρροφίλτρα οροφισ τφπου
G4, κατάλλθλα για τον
ςτακμό αλλαγισ κλωβϊν
τφπου CS5 EVO,
διαςτάςεων
400x745x23mm

A.17

18

Ρροφίλτρα βάςθσ τφπου
G4, κατάλλθλα για τον
ςτακμό αλλαγισ κλωβϊν
τφπου CS5 EVO,
διαςτάςεων
400x500x48mm

ΤΕΜΑΧΙΟ

7.000

490,00

117,60

3.000

180,00

43,20

500

200,00

48,00

200

66,00

15,84

1500

225,00

54,00

1000

180,00

43,20

25

750,00

180,00

35

875,00

210,00

TEMAXIO

5

230,00

55,20

A.18

TEMAXIO

5

235,00

56,40

19

Ρροφίλτρα βάςθσ τφπου
G4, κατάλλθλα για τον
ςτακμό αλλαγισ κλωβϊν
τφπου CS5, διαςτάςεων
400x400x48mm

A.19

TEMAXIO

4

140,00

33,60

20

Ρροφίλτρα οροφισ τφπου
G4, κατάλλθλα για τον
ςτακμό αλλαγισ κλωβϊν
τφπου CS5, διαςτάςεων
500x625x23mm

A.20

TEMAXIO

2

90,00

21,60

21

Φίλτρα HEPA οροφισ για
τον ςτακμό αλλαγισ
κλωβϊν τφπου CS5
EVO,Θ14

A.21

TEMAXIO

2

1.100,00

264,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ
Α.11

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1002x560x69mm

22

Φίλτρα HEPA βάςθσ για
τον ςτακμό αλλαγισ
κλωβϊν τφπου CS5 EVO
,Θ14 890x550x115mm

A.22

TEMAXIO

2

910,00

218,40

23

Ταινίεσ Υγρισ
Αποςτείρωςθσ Με Δείκτθ
19mmx50m

Α.23

ΤΕΜΑΧΙΟ

40

276,00

66,24

40.560

59.943,00€

14.386,32€

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ

74.329,32€

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 15700000-5,03417100-7, 18424300-0, 37412250-6,
33198200-6, 33141310-6, 42514320-1.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΘΜΑ
Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα τθσ παροφςασ ανζρχεται ςτο ποςό των #.59.943,00# € πλζον
ΦΡΑ 24%.
Θ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ που ζχουν διατεκεί για το ζργο 65.00.00.
Ο Ανάδοχοσ ζχει λάβει υπόψθ του όλα τα δεδομζνα για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το ςυμβατικό τίμθμα κατά ςυνζπεια περιλαμβάνει αφενόσ τθν
αμοιβι του Αναδόχου, αφετζρου όλα τα ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ζξοδα του,
ιδίωσ για μζςα, υλικά και αμοιβζσ του προςωπικοφ ι οιουδιποτε άλλου τρίτου ικελε
χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν
υποχρεοφται ςτθν καταβολι οποιαςδιποτε άλλθσ δαπάνθσ.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνει με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ
αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ και τθν κατάκεςθ των απαραίτθτων
δικαιολογθτικϊν. Ειδικά για τισ προμικειεσ εξωτερικοφ, θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν
ςτον προμθκευτι γίνεται μζςω τθσ Εκνικισ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, είτε με άνοιγμα ενζγγυασ
ανζκκλθτθσ πίςτωςθσ, είτε με ζμβαςμα. Πλεσ οι πλθρωμζσ γίνονται ςε ευρϊ.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ
Για τισ προμικειεσ εςωτερικοφ απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
α) πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ (ποςοτικισ και ποιοτικισ) ι, ςε περίπτωςθ
αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ,
β) αποδεικτικό ειςαγωγισ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ,

γ) τιμολόγιο του Αναδόχου εισ τριπλοφν,

που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «εξοφλικθκε» ι

εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «εξοφλικθκε».
δ) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ,
ε) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
Θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ βάςει
του ν. 2238/94 (ΦΕΚ Α 151) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε κρατιςεισ υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ
0,06% (άρκρο 4 του ν. 4013/2011), ςε κράτθςθ υπζρ ΑΕΡΡ φψουσ 0,06% (άρκρο 350 παρ.3
του ν.4412/2016 και ΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017).
Για τισ προμικειεσ εξωτερικοφ απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
α) Σε περίπτωςθ προμικειασ με παράδοςθ FOB ι FOT:
Ρλιρθσ ςειρά φορτωτικϊν πραγματικισ φόρτωςθσ ςτο όνομα του αρμοδίου Υπουργείου ι
φορζα ι ςε διαταγι αυτοφ, που να αναφζρουν ότι ο ναφλοσ πλθρϊνεται ςτον τόπο
προοριςμοφ
Ριςτοποιθτικό καταγωγισ των υλικϊν εισ τριπλοφν.
Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ εξαπλοφν, που κα φζρει τθν ζνδειξθ ότι ζχει εξοφλθκεί
Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, ςτθν περίπτωςθ που το τιμολόγιο δεν φζρει ζνδειξθ
ότι εξοφλικθκε.
Ηυγολόγιο ι μετρολόγιο, εισ εξαπλοφν.
Ριςτοποιθτικό ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου,

ςφμφωνα με το άρκρο 212 του

Ν.4412/2106 (κα προςδιοριςτεί μετά τθν κατακφρωςθ)
Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ςτθν Ελλάδα και αποδεικτικό
ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα,
Αντίγραφο τθλεγραφιματοσ ι τθλετυπιματοσ ι τθλεομοιοτυπίασ του προμθκευτι, με το
οποίο να γνωρίηει ςτθν Υπθρεςία τα ςτοιχεία τθσ φόρτωςθσ.
β) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο παράδοςθσ CIF, απαιτοφνται όλα τα παραπάνω
δικαιολογθτικά, με τθν διαφορά ότι θ φορτωτικι κα αναφζρει ότι ο ναφλοσ ζχει πλθρωκεί
γ) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο CIF απαιτοφνται :
Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά για τθν περίπτωςθ CIF
δ) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο παράδοςθσ «Ελεφκερον»

Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ςτθν Ελλάδα ι, ςτθν περίπτωςθ
αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, κεωρθμζνο αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ,
Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε» ι
εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ
«Εξοφλικθκε».
Ριςτοποιθτικό ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με το άρκρο 212 του ν
4412/2016 (κα προςδιοριςκεί μετά τθν κατακφρωςθ)
ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5%
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 8. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι
του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ,θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ
αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ
αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ,
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΑΡΑΔΟΘ
Θ παράδοςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από τον Ανάδοχο εντόσ Δϊδεκα (12)
μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο Aνάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν ανακζτουςα αρχι, τθν αποκικθ υποδοχισ
των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε παράδοςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται
να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο
οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ
ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί μετά από αίτθμα του προμθκευτι
που υποβάλλεται εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ
Επιτροπισ Ραραλαβισ και ζκδοςθ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, εφόςον ο προμθκευτισ ςυναινεί ςε αυτό, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ
Ραραλαβισ και ζκδοςθ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το μιςό του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ. Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ εφλογου χρονικοφ
διαςτιματοσ μετά τθν υποβολι του αιτιματοσ του προμθκευτι.
ΑΡΘΡΟ 8 – ΚΤΡΩΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΠΡΟΘΕΜΘ ΠΑΡΑΔΟΘ
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει το ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ (με τθν τυχόν
παράταςθ που δόκθκε) του επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ
ΦΡΑ) που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα
επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ και άλλων υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το
πρόςτιμο επιβάλλεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ) του ςυνόλου των υλικϊν.
Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται το άρκρο 207 του Ν.4412/2016.
Θ είςπραξθ του προςτίμου , γίνεται με παρακράτθςθ από το υπόλοιπο του οφειλόμενου
ςτον Ανάδοχο τίμθμα ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό εντόσ ευλόγωσ ταςςομζνου προσ τοφτο χρονικοφ διαςτιματοσ.
Σε περίπτωςθ Αναδόχου με τθν μορφι τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, τα μζλθ τθσ ζνωςθσ
ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον για τθν καταβολι του.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Θ παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που
ςυςτινει προσ το ςκοπό αυτό θ Ανακζτουςα Αρχι. Θ προςωρινι παραλαβι γίνεται αμζςωσ
μετά τθν τοποκζτθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτουσ χϊρουσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν.4412/2016. Θ οριςτικι
παραλαβι ςυντελείται είκοςι (20) θμζρεσ μετά από τθν προςωρινι παραλαβι, διάςτθμα
μζςα ςτον οποίο διενεργοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ διακιρυξθ ζλεγχοι . Θ επιτροπι
παραλαβισ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι το οριςτικό πρωτόκολλο
παραλαβισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθ ςφνταξι
του. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ ςτθν οποία καλείται να παραςτεί, εφόςον το
επικυμεί, ο Ανάδοχοσ, διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ.

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ τίκεται ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν
οριςτικι παραλαβι του από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει δικαίωμα, ςε περίπτωςθ που κρίνει ότι κάποιο τμιμα τθσ
ςφμβαςθσ δεν εκτελείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, να εκφράςει εγγράφωσ
και αιτιολογθμζνα τισ απόψεισ τθσ και να τισ αποςτείλει άμεςα ςτον Ανάδοχο. Ανάλογα με
τθν περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να κζτει και ρθτι προκεςμία ςυμμόρφωςθσ
του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να λάβει υπόψθ του τισ ανωτζρω απόψεισ και να καταβάλει
κάκε προςπάκεια, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ζγκαιρθ και ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ρροσ
τον ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει άμεςα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλεσ τισ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Πλα τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ κοινοποιοφνται ςτον
προμθκευτι. Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται το άρκρο 208 του Ν.4412/2016.
Εάν θ παραλαβι δεν πραγματοποιθκεί μζςα ςτο ωσ άνω οριηόμενο χρόνο, κεωρείται ότι
ςυντελείται αυτοδίκαια και εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με βάςθ
μόνο το αποδεικτικό ειςαγωγισ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ. Κατά τα λοιπά
εφαρμόηονται τα άρκρα 209 και 213 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΜΒΑΘ
Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ λαμβάνει χϊρα εντόσ Δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ παροφςασ. Ρεριλαμβάνει τθν προμικεια του/ων προϊόντοσ/ων που
περιγράφεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ, τθν εγκατάςταςι του ςτθν ζδρα τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν αποκικθ υποδοχισ
των υλικϊν και τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, κακϊσ και τθν θμερομθνία που προτίκεται να
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Μετά από κάκε
προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν
Υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται
θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
Ο Ανάδοχοσ, εντόσ 15 θμερϊν αφότου ζλαβε γνϊςθ γεγονότοσ που ενδζχεται να
προκαλζςει κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
αίτθμα παράταςθσ τθσ προκεςμίασ, με ρθτι αναφορά του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ
αιτθκείςασ παράταςθσ. Αιτιολογεί δε πλιρωσ το αίτθμά του. Θ Ανακζτουςα Αρχι
αποφαςίηει επί του αιτιματοσ του Αναδόχου και προςδιορίηει το χρονικό διάςτθμα τθσ
τυχόν εγκρικείςασ παράταςθσ.
Ραράταςθ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ακολουκεί τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία ζγκριςθσ.
Είναι δυνατόν να εγκρικεί ωςτόςο και για άλλουσ λόγουσ πζρα των ανωτζρω, εφόςον ο
Ανάδοχοσ δεςμεφεται για τθν τιρθςθ τθσ τελικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ
Θ Ανακζτουςα Αρχι παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτθν ζδρα τθσ, κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ, παρουςία εκπροςϊπου τθσ και διακζτει ςτον Ανάδοχο το προςωπικό που
απαιτείται για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ,
προδιαγραφι και εν γζνει κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ, είναι ςχετικό με τθν
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ και διευκολφνει τον Ανάδοχο ςτο ζργο του. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται ςε επιςτροφι των ανωτζρω μετά τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου
τθσ ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τθν με οποιοδιποτε άλλο τρόπο λφςθ τθσ
ςφμβαςθσ.

Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια
του προςωπικοφ του Αναδόχου και των τυχόν υπεργολάβων του ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ
τθσ παροφςασ. Ενθμερϊνει μάλιςτα εγγράφωσ τον Ανάδοχο για τυχόν ιδιαιτερότθτεσ των
χϊρων εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνδράμει τον Ανάδοχο ςτθν επικοινωνία του με άλλουσ φορείσ,
δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ, που τυχόν εμπλζκονται ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, εφόςον
κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων του Αναδόχου, με τιρθςθ βζβαια όλων διατάξεων περί προςταςίασ
προςωπικϊν δεδομζνων.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Ο Ανάδοχοσ εκτελεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ με προςοχι, επιμζλεια και ςφμφωνα
με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ του, τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των
ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Ο Ανάδοχοσ διαςφαλίηει τθν ποιότθτα των παρεχόμενων προϊόντων από τεχνικι άποψθ και
εξαςφαλίηει τθν καταλλθλότθτα, αςφάλεια, ζγκαιρθ προμικεια, εγκατάςταςθ και
λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλιςμοφ.
Ο Ανάδοχοσ διακζτει προσ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ το πλζον κατάλλθλο, ζμπειρο και
εξειδικευμζνο προςωπικό, το οποίο δεν ςυνδζεται με τθν Ανακζτουςα Αρχι με ςχζςθ
εργαςίασ ι ζργου και κατά ςυνζπεια ουδόλωσ τθν επιβαρφνει με υποχρεϊςεισ για
καταβολζσ μιςκϊν, αμοιβϊν, αποηθμιϊςεων, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κλπ. Οι ανωτζρω
υποχρεϊςεισ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ – ΕΧΕΜΤΘΕΙΑ
Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει και αποδζχεται ότι όλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τα
ζγγραφα, κάκε ςχετικι επικοινωνία του με τθν Ανακζτουςα Αρχι και εν γζνει κάκε
πλθροφορία που τεκεί υπόψθ του ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ακόμθ και εάν
αφορά γενικότερα τουσ χϊρουσ ι τα διάφορα ςυςτιματα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είναι
αυςτθρϊσ εμπιςτευτικά («άκρωσ απόρρθτεσ πλθροφορίεσ»).
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά ςυνζπεια να μθν αποκαλφπτει, διοχετεφει ι γνωςτοποιεί ςε
τρίτα μζρθ οποιαδιποτε πλθροφορία πθγάηει από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, τισ
χρθςιμοποιεί δε αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ.

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται παράλλθλα να διαςφαλίηει ότι και όλοι οι υπάλλθλοι, ςυνεργάτεσ
του κλπ είναι εν γνϊςει των υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ςυμφωνοφν με αυτζσ και εγγυϊνται
τθν τιρθςι τουσ.
Ραράβαςθ τθσ ωσ άνω ςυμβατικισ υποχρζωςθσ του Αναδόχου επιφζρει κατάπτωςθ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, με τθν επιφφλαξθ παντόσ άλλου δικαιϊματοσ
αποηθμίωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΚΙΝΔΤΝΟ – ΑΦΑΛΙΘ
Θ αςφάλιςθ γίνεται με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου. Ανατίκεται ςε αςφαλιςτικι
εταιρία τθσ επιλογισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και καλφπτει κινδφνουσ αςφάλιςθσ τθσ δικισ
τθσ επιλογισ, ανάλογουσ με τθ φφςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τα περιςτατικά του
ταξιδιοφ, τθ ςυςκευαςία και άλλουσ ςυναφείσ παράγοντεσ (το άρκρο κα εξειδικευτεί μετά
τθν κατακφρωςθ).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αςφαλίςεων, θ ζναρξθ και θ λιξθ των αςφαλιηόμενων κινδφνων
γίνεται ςφμφωνα με τθ ριτρα από αποκικθ ςε αποκικθ και περιλαμβάνει τθν παραμονι
των αναλωςίμων ςτουσ τελωνειακοφσ χϊρουσ ι άλλεσ αποκικεσ intransit τθσ Ελλάδασ για
45 θμζρεσ από τθν άφιξι τουσ.
Θ αςφάλιςθ πρζπει να καλφπτει τθν αξία CIF τθσ ςφμβαςθσ πλζον 5%.
Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ
μζχρι τθν θμερομθνία προςωρινισ παραλαβισ τουσ. Υποχρεοφται δε ςε περίπτωςθ ηθμίασ,
φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι αντικατάςταςι τουσ. Μετά τθν οριςτικι
παραλαβι ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του
ςτουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ και να μεριμνά όπωσ και οι τυχόν υπεργολάβοι αυτοφ πράττουν το ίδιο.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ
για τθν αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν ι βλαβϊν ςε πρόςωπα, πράγματα ι εγκαταςτάςεισ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 15 – ΕΤΘΤΝΘ - ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ, αςτικά (υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ για κετικι και αποκετικι
ηθμία) και ποινικά, για κάκε βλάβθ ςϊματοσ, υγείασ, περιουςίασ, εγκαταςτάςεων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων που ςχετίηεται και οφείλεται ςτθν
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβςςθσ.

Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία
ι θκικι βλάβθ που προξενεί ςε αυτιν, με υπαιτιότθτα του ίδιου ι των προςτθκζντων του ι
των τυχόν υπεργολάβων του, ακόμθ και λόγω ελαφριάσ αμζλειασ, κατά ι με τθν ευκαιρία
τθσ εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία
ι θκικι βλάβθ που προκφπτει από απαίτθςθ τρίτων ςε ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, ιδίωσ από τθν χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων,
υποδειγμάτων, εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων κλπ.. Αναλαμβάνει επίςθσ να
ςυνδράμει τθν Ανακζτουςα Αρχι με κάκε πρόςφορο μζςο, ιδίωσ τθν παροχι αποδεικτικϊν
ςτοιχείων, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, δικαςτικισ ι εξϊδικθσ, με τρίτουσ,
θ οποία ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του μθ εκπλιρωςθ ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΧΩΡΘΕΙ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθν ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ,
ςυμπεριλαμβανομζνου και του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ι οποιοδιποτε δικαίωμα ι
υποχρζωςι του απορρζει από αυτι.
Κατ’ εξαίρεςθ ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από
τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμά του που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε,
παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα
ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε.
Θ διαδικαςία κιρυξθσ του Αναδόχου ωσ ζκπτωτου, οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και οι τυχόν επιπλζον κυρϊςεισ που επιβάλλονται ακροιςτικά
περιγράφονται ςτο άρκρο 203 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα:

Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ όταν:
α. Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
β. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Με τθν απόφαςθ κιρυξθσ του Αναδόχου ωσ εκπτϊτου από τθ ςφμβαςθ μπορεί να του
παραςχεκεί θ δυνατότθτα παράδοςθσ του υλικοφ μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που γίνεται ςε βάροσ του, πζραν τθσ οποίασ ουδεμία
παράδοςθ ι αντικατάςταςθ απορριφκζντοσ υλικοφ γίνεται δεκτι.
Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία υποχρεωτικά τον καλεί προσ παροχι εξθγιςεων ακροιςτικά ι
διαηευκτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α. Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
β. Ρρομικεια του υλικοφ ςε βάροσ του εκπτϊτου Αναδόχου είτε από τουσ υπόλοιπουσ
προμθκευτζσ που είχαν λάβει μζροσ ςτον διαγωνιςμό ι είχαν κλθκεί για διαπραγμάτευςθ,
είτε με διενζργεια διαγωνιςμοφ, είτε με διαπραγμάτευςθ. Κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ
προκαλοφμενθ ηθμία του δθμοςίου ι τυχόν διαφζρον που κα προκφψει, καταλογίηεται ςε
βάροσ του εκπτϊτου Αναδόχου. Ο καταλογιςμόσ αυτόσ γίνεται ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ
που δεν πραγματοποιείται νζα προμικεια του υλικοφ, κατά τα παραπάνω οριηόμενα. Στθν
περίπτωςθ αυτι, ο υπολογιςμόσ του καταλογιηόμενου ποςοφ γίνεται με βάςθ κάκε
ςτοιχείο, κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και με βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και
των ςυναλλακτικϊν θκϊν
γ. Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από το ςφνολο των προμθκειϊν των
φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2286/1995
δ. Καταλογιςμόσ ςτον Ανάδοχο ποςοφ ίςου με το 10% τθσ αξίασ των υλικϊν, για τα οποία
κθρφχκθκε ζκπτωτοσ, όταν του δόκθκε το δικαίωμα να παραδϊςει τα υλικά μζχρι τθν
προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ανεξάρτθτα εάν τελικά ζκανε
ι όχι χριςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ
ε. Είςπραξθ εντόκωσ τθσ τυχόν προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ
ςφμβαςθ Ανάδοχο, είτε από ποςόν που τυχόν δικαιοφται να λάβει, είτε με κατάκεςθ του
ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των
τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον Ανάδοχο μζχρι τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά

ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι
τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
Σε περίπτωςθ που θ προμικεια υλικοφ ςε βάροσ εκπτϊτου Αναδόχου γίνεται με
τροποποίθςθ όρων ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ςφμβαςθσ, από τισ οποίεσ κθρφχκθκε
ζκπτωτοσ, κατά περίπτωςθ, κατά τον υπολογιςμό του διαφζροντοσ ςε βάροσ του,
λαμβάνεται υπόψθ θ διαφορά που τυχόν προκφπτει από τθν τροποποίθςθ των ςχετικϊν
όρων ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν, θ οποία ςυμψθφίηεται με το προσ καταλογιςμό ποςό.
ΑΡΘΡΟ 18 - ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΘ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν τθρεί
κάποιον από τουσ όρουσ τθσ .
Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν χρονικι ςτιγμι περιζλευςισ τθσ
ςτον Ανάδοχο.
Θ δυνατότθτα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ δεν αναιρεί τθν δυνατότθτα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ να τάξει εφλογθ προκεςμία κεραπείασ των παραβάςεων τθσ παροφςασ. Στθν
περίπτωςθ αυτι το αποτζλεςμα τθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ επζρχεται με τθν άπρακτθ
πάροδο τθσ ωσ άνω ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει
εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα.
Με τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν
επιςτροφι κάκε αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ κακϊσ και τθν ανόρκωςθ κάκε
κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ που υπζςτθ από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν πλθμμελι εκτζλεςθ
των όρων τθσ παροφςασ εκ μζρουσ του Αναδόχου.
Ραράλλθλα με τθν επιβολι των κυρϊςεων, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο Άρκρο 8 τθσ
παροφςασ, θ Ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται ι δφναται αναλόγωσ να κθρφξει και τον
Ανάδοχο ζκπτωτο ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 17 τθσ παροφςασ.

ΑΡΘΡΟ 19 – ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ
Κανζνα από τα μζρθ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων του αν θ παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι θ επικαλοφμενθ ανωτζρα βία αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ. Σαν
ανωτζρα βία εννοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που κακιςτά απολφτωσ
αδφνατθ τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνο να αποδείξει τθν
επικαλοφμενθ από αυτόν ανωτζρα βία μζςα ςε 20 θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα

περιςτατικά που τθ ςυνιςτοφν. Είναι υποχρεωμζνοσ να αναφερκεί εγγράφωσ ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι και να προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΡΜΘΝΕΙΑ ΤΜΒΑΘ
Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυντάχκθκε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία όροσ ι πρόβλεψθ τθσ παροφςασ ικελε κρικεί άκυροσ ι
ακυρϊςιμοσ, τζτοια ακυρότθτα δεν επθρεάηει τθν ιςχφ των λοιπϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ, οι
δε ςυμβαλλόμενοι καταβάλουν κατά τισ προαναφερκείςεσ αρχζσ κάκε δυνατι προςπάκεια
ϊςτε να μθν ανατραπεί θ λογικι και οικονομικι ιςορροπία τθσ ςφμβαςθσ.
Θ κακυςτζρθςθ ι θ παράλειψθ άςκθςθσ από ςυμβαλλόμενο μζροσ οποιουδιποτε από τα
δικαιϊματα τθσ παροφςασ, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςι του από αυτά.
Θ υπογραφι τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται τθν πλιρθ αποδοχι των όρων που περιζχει.
Τα υπογράφοντα τθν παροφςα ςφμβαςθ μζρθ κατά ρθτι διλωςι τουσ ζχουν πλιρθ
δικαιοπρακτικι ικανότθτα για τισ εκατζρωκεν δεςμεφςεισ που αναλαμβάνουν.

ΑΡΘΡΟ 21 - ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Θ παροφςα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και ερμθνεφεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ
τθσ καλισ πίςτθσ, των ςυναλλακτικϊν θκϊν και του κοινωνικοφ και οικονομικοφ ςκοποφ
του δικαιϊματοσ.
Για κάκε διαφωνία ι διαφορά που τυχόν προκφπτει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ τα
μζρθ προςπακοφν να επιλφςουν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ.
Ο προμθκευτισ μπορεί να υποβάλλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ
ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για κάκε απόφαςθ αυτισ που επιβάλλει ςε βάροσ του

κυρϊςεισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε
γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει θ Ανακζτουςα Αρχι μετά από ειςιγθςθ Επιτροπισ
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περίπτωςθ β και δϋ του ν. 4412/2016. Θ εν λόγω απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δεν
είναι δεκτικι περαιτζρω προςβολισ με άλλθ διοικθτικι προςφυγι, παρά μόνο ςτα
δικαςτιρια.
Σε περίπτωςθ προςφυγισ ςτα δικαςτιρια, αρμόδια είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια με ζδρα
τθν Ακινα.
ΑΡΘΡΟ 22 - ΙΧΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
Θ παροφςα ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ. Καταρτίςτθκε δε ςε τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάκε
πρωτότυπο υπογράφτθκε από τουσ εκπροςϊπουσ και των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν. Από
δφο (2) πρωτότυπα ζλαβαν θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ αντίςτοιχα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

Για τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

