ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ.
ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ
Υαληά, 13 Μαΐ 2019
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ
Φ.600.1/168/132141/.784
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηνλ αλεθνδηαζκό κε πεηξέιαην ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο.
ήκεξα, ………………………………, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πεδίνπ Βνιήο
Κξήηεο ζηνλ Παδηλό Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη:
1.
Σν Πεδίν Βνιήο Κξήηεο δηα ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ,
………………………………………………………….
2.
……………………………(επσλπκία Πξνκεζεπηή), δηά ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζώπνπ ηνπ …………………………….(ζηνηρεία εθπξνζώπνπ),
ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ:
ΑΡΘΡΟ 1
Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο
1.
Η
παξνύζα
ύκβαζε
ππνγξάθεηαη
ζε
εθηέιεζε
ηεο
Φ.600.1/…./…………/……./………18/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ απόθαζεο ηνπ Γθηή ηνπ
Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο, αλάκεζα ζηελ εηαηξεία ………... πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο
«Πξνκεζεπηήο», θαη ζην Πεδίν Βνιήο Κξήηεο, ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελν
ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα πεηξειαίνπ, γηα θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Πεδίνπ Βνιήο
Κξήηεο, , κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα.
2.
Σν θόζηνο ηνπ πεηξειαίνπ αλά ρηιηόιηηξν, ζα ηζνύηαη, κε ηελ λόκηκα
δηακνξθνύκελε ηηκή δηπιηζηεξίνπ (ex-factory price) ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ιάβεη
ρώξα ε εθάζηνηε πξνκήζεηα, απαιιαζζόκελε από θάζε είδνο θόξνπ,
πξνζαπμεκέλε/κεησκέλε θαηά ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό αλά ρηιηόιηηξν.
3.
O
εηήζηνο πξνϋπνινγηζκόο είλαη πελήληα έμη ρηιηάδεο εμαθόζηα
νγδόληα ελλέα επξώ θαη πελήληα ιεπηά (56.689,50€).
ΑΡΘΡΟ 2
Γηάξθεηα ύκβαζεο - Παξάηαζε
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη γηα έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο παξνύζαο, ρσξίο δπλαηόηεηα παξαηάζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 3
Σερληθνί Όξνη

./.
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Σν θαύζηκν ζα πιεξνί ηηο επίζεκεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Διιεληθώλ
Γηπιηζηεξίσλ.
ΑΡΘΡΟ 4
Παξάδνζε – Παξαιαβή Καπζίκσλ
1.
Η παξάδνζε ηνπ θαπζίκνπ ζα πινπνηείηαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ
Πξνκεζεπηή κε θαηάιιεια βπηηνθόξα νρήκαηα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ εληόο
ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηεο 115 ΠΜ (Αθξσηήξη, Υαλίσλ, Κξήηεο).
2.
Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο,
απαξέγθιηηα κέρξη ηηο 13:00 ζε πνζόηεηεο πνπ ζα παξαγγέιινληαη από ην ΠΒΚ
κέζα ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο, θαηόπηλ απνζηνιήο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο ή
κε FAX ζηελ εηαηξία ή ηνλ λόκηκν ηνπηθό εθπξόζσπν απηήο, πιελ εμαηξεηηθώλ
πεξηπηώζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ε εηαηξεία ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη έγθαηξα ην
ΠΒΚ γηα ηνλ αθξηβή ρξόλν. Γελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη Παξαιαβή Καπζίκνπ ζε
θακία πεξίπησζε κεηά ηελ πξναλαθεξζείζα ώξα θαη ν Πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ
απνθιεηζηηθή επζύλε λα αζθαιίζεη ην όρεκα κεηαθνξάο, εθηόο ηνπ ΠΒΚ, γηα λα
παξαδώζεη ηα θαύζηκα ζην ΠΒΚ ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα. ε απξόβιεπηεο
θαηαζηάζεηο (π.ρ. πεξίνδνο Δπηρεηξήζεσλ ΠΒΚ, θαηξηθέο ζπλζήθεο, απεξγίεο,
αλεπάξθεηα αλεθνδηαζκνύ από ηα Διιεληθά Γηπιηζηήξηα) ν Πξνκεζεπηήο ζα
θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη θαηά
πξνηεξαηόηεηα ην ΠΒΚ.
3.
ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο δελ θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ
εληόο ησλ ρξνληθώλ πεξηζσξίσλ πνπ ηίζεληαη, ζην ζπκθσλεζέλ ζεκείν
εθνδηαζκνύ (Δγθαηαζηάζεηο ΠΒΚ, Αθξσηήξη Υαλίσλ), ζα εθαξκόδνληαη, θαηά
πεξίπησζε, ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 8 ηεο παξνύζαο.
4.
Η παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ
ΠΒΚ, παξνπζία εθπξνζώπνπ ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ηνπ αξκόδηνπ Γηαρεηξηζηή ΠΒΚ
κε αλαγσγή ηεο πνζόηεηαο θαπζίκνπ θπζηθήο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 15 νC. Η
επζύλε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θαπζίκνπ βαξύλεη ηνλ Πξνκεζεπηή κέρξη
ηνπ ζεκείνπ ζύλδεζεο ηνπ βπηηνθόξνπ νρήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ. Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ θαπζίκνπ ζα ζπληάζζεηαη από
ηελ επηηξνπή αληίζηνηρν Πξσηόθνιιν ην νπνίν ζα πξνζππνγξάθεηαη από ηνλ
εθπξόζσπν ηνπ Πξνκεζεπηή.
5.
ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηνλ πνηνηηθό έιεγρν ησλ θαπζίκσλ, απνδεηρζεί
όηη απηό δελ θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ζα εθαξκόδεηαη ε
Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε Νν 14/89
ΑΡΘΡΟ 5
Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηή
1.

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη:

α.
Να πξνζθνκίζεη ζην ΠΒΚ, ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ, νη
νπνίεο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο επίζεκεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Διιεληθώλ
Γηπιηζηεξίσλ.
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β.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ηα πγξά θαύζηκα
(πεηξέιαην) πξνο ην Π.Β.Κ. κε ζθξαγηζκέλα ηα δηακεξίζκαηα ησλ βπηηνθόξσλ, κε
ηα νπνία γίλεηαη ε δηαθίλεζε απηώλ
γ.
Να κεξηκλά ώζηε ζηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία (δειηίν απνζηνιήο
ηηκνιόγην θ.ι.π), πνπ ζπλνδεύνπλ ηα θαύζηκα θαηά ηε δηαθίλεζή ηνπο, λα
αλαγξάθνληαη θαη νη αξηζκνί ησλ αληίζηνηρσλ ζθξαγίδσλ ηνπ βπηηνθόξνπ. Σα
ζεκεία ζθξάγηζεο ζα είλαη ηα ζηόκηα πιήξσζεο ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ
βπηηνθόξνπ θαη νη αληίζηνηρνη θξνπλνί εθξνήο.
2.
Δμνπιηζκόο απηνθηλήησλ κεηαθνξάο πγξώλ θαπζίκσλ κε κεηξηθνύο
θαλόλεο.
α.
Όια αλεμαηξέησο ηα βπηηνθόξα απηνθίλεηα κεηαθνξάο πγξώλ
θαπζίκσλ πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε κεηξηθνύο θαλόλεο (βέξγεο), πνπ ζα
είλαη βαζκνλνκεκέλνη θαη ζθξαγηζκέλνη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή νγθνκέηξεζεο
ηέηνησλ απηνθηλήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ.
β.
ε θάζε έλα από ηνπο παξαπάλσ κεηξηθνύο θαλόλεο, ζα
ππάξρνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο βαζκνλνκεκέλεο θιίκαθεο πνπ ε θάζε κία ζα
αληηζηνηρεί θαη ζε έλα από ηα δηακεξίζκαηα ηνπ βπηηνθόξνπ απηνθηλήηνπ.
3.

Παξάδνζε θαη παξαιαβή δεηγκάησλ.

α.
Καηά ηελ δηαθίλεζε πγξώλ θαπζίκσλ από ηα δηπιηζηήξηα κέρξη θαη
ην ΠΒΚ ζε θάζε παξάδνζε θαη παξαιαβή ζρεκαηίδνληαη ππνρξεσηηθά δύν (2)
δείγκαηα, πνζόηεηαο ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) ιίηξνπ έθαζην, θαηά ηνλ ηξόπν πνπ ε
λνκνζεζία νξίδεη. Σα δείγκαηα απηά ιακβάλνληαη από ηελ πνζόηεηα πνπ
παξαδίδεηαη, ζθξαγίδνληαη κε ζθξαγίδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ θαηά ηξόπν
πνπ λα δηαζθαιίδεηαη απόιπηα ην πεξηερόκελν ηνπο θαη θπιάζζνληαη από ηνπο
ζπλαιιαζζόκελνπο.
β.
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αληηζηνηρία ησλ δεηγκάησλ απηώλ κε ην
ζπγθεθξηκέλν αγνξαλνκηθό δείγκα, πξέπεη απηά λα έρνπλ ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:
(1)

Σα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.

(2)

Σν είδνο θαπζίκνπ.

(3)

ηελ πνζόηεηα ηνπ θαπζίκνπ.

(4) Σνλ αξηζκό ηηκνινγίνπ πώιεζεο ηνπ θαπζίκνπ, εθ' όζνλ έρεη
εθδνζεί ηέηνην, δηαθνξεηηθά ηνλ αξηζκό ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο.
(5) Σελ νλνκαζία ή ηνλ ηίηιν ηεο
πεηξειαηνεηδώλ από ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην θαύζηκν.
(6)

Σελ εκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο.

εηαηξείαο

εκπνξίαο
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(7)
λα πξνζζέζνπλ.

Κάζε άιιε έλδεημε πνπ νη ελδηαθεξόκελνη θξίλνπλ ζθόπηκν

γ.
Σα δείγκαηα απηά ακνηβαία παξαδεθηά κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη
ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ) γηα εμέηαζε καδί κε ηελ αίηεζε
επαλεμέηαζεο ζηηο πεξηπηώζεηο κε θαλνληθώλ αγνξαλνκηθώλ δεηγκάησλ. Σα έμνδα
ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζία βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Η εμέηαζε ηνπο γίλεηαη
παξάιιεια κε ηελ εμέηαζε ησλ θαηά έθεζε αγνξαλνκηθώλ δεηγκάησλ θαη ησλ
δεηγκάησλ ηνπ βπηηνθόξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε παξαιεθζείζα πνζόηεηα
θαπζίκνπ από ηελ νπνία ιήθζεθαλ ηα δείγκαηα ζθξαγίδεηαη ζε δεμακελή ηνπ ΠΒΚ
θαη ην θαύζηκν δελ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ηελ παξαιαβή ησλ απνηειεζκάησλ από
ην ΓΥΚ.
4.

Παξαδόζεηο θαπζίκσλ κε αλαγσγή ζηνπο 15 νC.

α.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ζην Π.Β.Κ ηα πγξά
θαύζηκα κέζσ κεηξεηή ζε όγθν (ιίηξα) θπζηθήο ζεξκνθξαζίαο, λα ρξεώλνπλ δε
απηά κε αλαγσγή ηνπ όγθνπ ηνπο ζε ζεξκνθξαζία 15 νC.
β.
Η παξαπάλσ αλαγσγή ζα γίλεηαη κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία
θόξησζεο ηνπ θαπζίκνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο.
γ.
ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία (δειηία απνζηνιήο, ηηκνιόγηα), πνπ
ζπλνδεύνπλ ην θαύζηκν, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη:
(1)

Η ώξα θόξησζεο ηνπ θαπζίκνπ.

(2)

Η ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζίκνπ θαηά ηε θόξησζε ζε βαζκνύο

(3)

Ο όγθνο ηνπ θαπζίκνπ ζε ιίηξα ζε θπζηθή ζεξκνθξαζία.

Κειζίνπ.

(4) Ο όγθνο ηνπ θαπζίκνπ ζε ιίηξα πνπ έρνπλ αλαρζεί ζε
ζεξκνθξαζία 15 νC κε βάζε ηελ νπνία ζα πιεξώλεηαη ν Πξνκεζεπηήο.
ΑΡΘΡΟ 6
Δγγπνδνζία Καιήο Δθηέιεζεο
1.
Ο Πξνκεζεπηήο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαηέζεζε ζην
ΠΒΚ/ΚΟΤ/ΓΠ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ....................................... Σξάπεδαο κε
αξηζκό..............................................πνζνύ …………………………. επξώ (…… €).
2.
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζην πηζησηηθό
ίδξπκα πνπ ηελ εμέδσζε, κεηά ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε όισλ ησλ απαηηήζεσλ
από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο.
ΑΡΘΡΟ 7
Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή
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1.
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ θαπζίκσλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε
ΔΤΡΩ, από ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Υξεκαηηθνύ ηνπ ΠΒΚ κεηά ηελ παξαιαβή ηεο
ζπκβαηηθήο πνζόηεηαο θαη όρη αξγόηεξα από δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο, από ηελ εκεξνκελία πξνζθόκηζεο ησλ θαπζίκσλ από ηνλ Πξνκεζεπηή
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ, κε ηελ ππνβνιή ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ:
α.

Σηκνιόγην πξνκήζεηαο θαπζίκσλ.

β. Πξσηόθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο από ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ην κέζν κεηαθνξάο θαη ν ηόπνο
θνξηώζεσο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ)
γ.
Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κε ηελ έλδεημε «γηα
είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο»
δ.
Βεβαίσζε
αζθαιηζηηθήο
ελεκεξόηεηαο
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην.

γηα

είζπξαμε

ε.
Γξακκάηην εηζαγσγήο ησλ θαπζίκσλ ζηηο Γηαρεηξίζεηο ηνπ ΠΒΚ.
(κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ).
ζη. Έθδνζε ζρεηηθήο COMMITMENT & VOUCHER από ην ΣΜ.ΔΦΟΓ
ηνπ Γ΄Κ.ΤΠ. (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ).
δ.
Παξαζηαηηθό, ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο IBAN
ινγαξηαζκνύ ηνπ Πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ
πνζνύ, λόκηκα ππνγεγξακκέλν.
2.
Σν ηηκνιόγην απαιιάζζεηαη από θάζε είδνο θόξνπ, ζύκθσλα κε ηνλ ΑΝ
407/68 (ΦΔΚ 105Α) θαη επηβαξύλεηαη κόλν κε Φ.Δ. 1% γηα πξνκήζεηα ησλ
θαπζίκσλ.
ΑΡΘΡΟ 8
Δθηέιεζε ύκβαζεο -Πνηληθέο Ρήηξεο
1.
Μεηά ηελ θαηαθύξσζε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο από ηνπο δύν
ζπκβαιιόκελνπο, ην ΠΒΚ ζα νξίζεη Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο ηνπ
θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο, απαξηηδόκελε από κόληκα ζηειέρε ηεο
δπλάκεώο ηνπ, έξγν ηεο νπνίαο ζα είλαη ε παξαθνινύζεζε θαη ν έιεγρνο ηήξεζεο
ησλ θαζνξηδνκέλσλ από ηα άξζξα ηεο παξνύζαο. Οπνηαδήπνηε αίηεκα,
επηζήκαλζε ηνπ Πξνκεζεπηή πξνο ην ΠΒΚ ζα ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ
επηηξνπή, ε νπνία θαη ζα γλσκαηεύεη επ’ απηνύ.
2.
ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο παξεθθιίλεη ησλ όξσλ ηεο
ζύκβαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
α.
Η κε ζπκκόξθσζε ηνπ ζύκθσλα κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όπσο
απηέο θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο παξνύζαο.
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β.
Η παξάδνζε θαπζίκσλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο (έπεηηα από αληίζηνηρε εμέηαζε αξκνδίσο).
γ.
Η κε ζπκκόξθσζε ηνπ Πξνκεζεπηή ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο πξνζσπηθνύ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία παξάδνζεο ησλ
θαπζίκσλ εληόο ηνπ ζηξαηνπέδνπ.
Δπηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξώζεηο :
(1)

Γηα ηελ πξώηε παξάβαζε

έγγξαθε ζύζηαζε

(2)

Γηα ηελ δεύηεξε παξάβαζε

1000€

(3)

Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε

1.500€

3.
ηελ πεξίπησζε ζώξεπζεο πεξηζζόηεξσλ δηαθνξεηηθώλ παξεθθιίζεσλ
γηα ηηο νπνίεο είηε έρεη γίλεη έγγξαθε ζύζηαζε ή θαη έρεη επηβιεζεί πξόζηηκν θαηά
ηα αλσηέξσ, θαζώο κεηά ηελ ηξίηε ηαπηόζεκε παξέθθιηζε, ζα επάγεηαη, θαηά ηελ
θξίζε ηνπ ΠΒΚ, έθπησζε ηνπ Πξνκεζεπηή ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην
άξζξν 9.
4.
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ, ν πξνκεζεπηήο δύλαηαη
εληόο 5λζεκέξνπ, από ηεο επί απνδείμεη επηδόζεσο ζ’ απηόλ ηεο ζρεηηθήο πεξί
επηβνιήο πξνζηίκνπ απνθάζεσο, λα ππνβάιιεη θαη’ απηήο έλζηαζε. Δάλ ν
πξνκεζεπηήο δελ ππνβάιεη έλζηαζε κέζα ζε 5λζήκεξε πξνζεζκία ή νπνία
νξίδεηαη παξαπάλσ, ε απόθαζε γηα ην επηβιεζέλ πξόζηηκν θαζίζηαηαη νξηζηηθή
θαη εθηειείηαη ρσξίο άιιε δηαηύπσζε κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηζηνίρνπ πνζνύ ζηελ
Κεληξηθή Τπεξεζία Υξεκαηηθνύ ΠΒΚ εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε ζε απηόλ. Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ην ΠΒΚ
πξνβαίλεη ζηελ παξαθξάηεζε ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ από ην πνζό ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
ΑΡΘΡΟ 9
Κήξπμε Πξνκεζεπηή Δθπηώηνπ
1.
Ο Πξνκεζεπηήο δύλαηαη λα θεξπρηεί έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη
από θάζε
δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, ζηελ πεξίπησζε ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνύζαο.
2.
Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή
αλάζεζε ή ηελ ζύκβαζε, όηαλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο.
3.
ηνλ Πξνκεζεπηή πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε,
επηβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ
αξκόδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή
εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξώζεηο:
α.
Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
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β.
Πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ, είηε από ηνπο ππόινηπνπο πξνκεζεπηέο
πνπ είραλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ είηε κε
δηελέξγεηα δηαπξαγκάηεπζεο. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινύκελε δεκία ηνπ ΠΒΚ
πνπ ζα πξνθύςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηώηνπ Πξνκεζεπηή. Ο
θαηαινγηζκόο απηόο γίλεηαη αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη
λέα πξνκήζεηα θαπζίκσλ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδόκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν
ππνινγηζκόο ηνπ θαηαινγηδόκελνπ πνζνύ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ
θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ
ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ.
γ.
Πξνζσξηλόο ή νξηζηηθόο απνθιεηζκόο από ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ
πξνκεζεηώλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/95.
Ο απνθιεηζκόο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη κόλν κε απόθαζε
ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Άκπλαο.
ΑΡΘΡΟ 10
Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο
Η παξνύζα ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί εθόζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο
ηνύην θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε κε απόθαζε ηνπ Γθηή ΠΒΚ, ύζηεξα από
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΠΒΚ.
ΑΡΘΡΟ 11
Αλσηέξα βία
1. Σα ζπκβαιιόκελα κέξε δελ επζύλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο
νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.
2. Ο Πξνκεζεπηήο, επηθαινύκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο
ππνρξεώζεώλ ηνπ ζε γεγνλόο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο,
νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη, επηθαιεζζεί θαη ηεθκεξηώζεη πξνο ην ΠΒΚ ηνπο
ζρεηηθνύο ιόγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληόο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20)
εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία. Σν ΠΒΚ ππνρξενύηαη λα απαληήζεη εληόο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξώλ
ζην ζρεηηθό αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο
πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.
AΡΘΡΟ 12
Δθρώξεζε ύκβαζεο
Απαγνξεύεηαη ξεηά ζηνλ Πξνκεζεπηή λα εθρσξήζεη ηε ζύκβαζε ή κέξνο
απηήο ή νπνηνδήπνηε από ηα δηθαηώκαηά ηεο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ
απνξξένπλ εμ’ απηήο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζηώζεσο γηα ηα ρξήκαηα
νθεηιόκελα ζε απηήλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ρσξίο
ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.
AΡΘΡΟ 13
Δθαξκνζηέν δίθαην – Δπίιπζε δηαθνξώλ
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Η ύκβαζε δηέπεηαη από ην Διιεληθό δίθαην. Σν ΠΒΚ θαη ν Αλάδνρνο
θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε
ηε ύκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη κεηαμύ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ
εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή απηήο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο
θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηώλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ
επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε ρξνληθή πξνζεζκία δύν (2)
κελώλ από ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή δηεπζεηείηαη βάζεη ηεο Διιεληθήο
λνκνζεζίαο θαη αξκόδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεύνπλ ζηα Υαληά.
ΑΡΘΡΟ 14
Σειηθέο Γηαηάμεηο
1.

Η παξνύζα ζύκβαζε :

α.
Καηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην
νπνίν ζπζρεηίδεηαη (Γηαθήξπμε, Πξνζθνξά, Όξνη πκθσληώλ) εθηόο από θαλεξά
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη από ηνπο δύν
ζπκβαιινκέλνπο.
β.
πληάρζεθε ζε δύν όκνηα πξσηόηππα ζε απιό ραξηί θαη κεηά ηελ
αλάγλσζε ηεο ππνγξάθηεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Από ηα πξσηόηππα
απηά ην έλα θξαηήζεθε από ην ΠΒΚ/Γλζε Πξνκ. & πκβάζεσλ θαη ην άιιν έιαβε
σο δηπιόγξαθν ν Αλάδνρνο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Γηα ην ΠΒΚ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε
Γληήο Πξνκ & πκβ

Γηα ηνλ Αλάδνρν

κρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο
Τπνδηνηθεηήο

