ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ.
ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.
Υαληά, 20 επ 18
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ ΓΓΗ
Φ.600.1/218/114035/.1478
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηελ πξνκήζεηα νπσξνθεπεπηηθψλ ζηε Λέζρε Αμθψλ «ΑΣΔΡΙΑ» ηνπ
ΠΒΚ.
ήκεξα, εκέξα …………. κελφο …………………. θαη ψξα 10:00, ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη
παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:
1.
Σν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, Σρε (Ο)
Μαξηδάθε Παληειή
2.
Ο
……..……………
δηά
ηνπ
.………………………….(ζηνηρεία εθπξνζψπνπ),

λνκίκνπ

εθπξνζψπνπ

ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ:
ΑΡΘΡΟ 1
Γεληθά-Αληηθείκελν χκβαζεο-Π/Τ χκβαζεο-πκβαηηθφ Κφζηνο
1.
Η
παξνχζα
χκβαζε
ππνγξάθεηαη
ζε
εθηέιεζε
ηεο
600.1/………………../ …….. 17/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ απφθαζεο ηνπ Γθηε ηνπ
ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ ……………………………..πνπ ζα
θαιείηαη ζην εμήο «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην Πεδίν Βνιήο Κξήηεο, ζην εμήο «ΠΒΚ»
θαη αληηθείκελν ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα νπσξνθεπεπηηθψλ ζηε Λέζρε Αμθψλ
«ΑΣΔΡΙΑ» ηνπ ΠΒΚ, ζην εμήο «ζπκβαηηθφ πιηθφ», απφ ηνλ Πξνκεζεπηή, γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 25/2018.
2.
Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Λέζρεο
Αμθψλ «ΑΣΔΡΙΑ» ηνπ ΠΒΚ, πνζφηεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ θαηφπηλ παξαγγειίαο
ηνπ ΠΒΚ, ζηελ ηηκή πνπ ζα πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή πνζνζηνχ έθπησζεο
…..% ζηε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θάζε είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο,
φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο
ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Υαλίσλ, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ%).
3.

Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ δελ είλαη δπλαηή.
ΑΡΘΡΟ 2
Γηάξθεηα χκβαζεο

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, απφ 26 Ννε 2018 κέρξη
………………………………. 2019, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηφπηλ έγγξαθεο
ζπκθσλίαο ησλ δπν κεξψλ, γηα ηξία (3) αθφκα έηε.
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ΑΡΘΡΟ 3
Σερληθνί Όξνη
1. Σα ρνξεγνχκελα λσπά νπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο,
αθέξαηα πγηή θαη εηδηθφηεξα ρσξίο ίρλε πξνζβνιψλ απφ έληνκα ή άιια παξάζηηα
θαη αζζέλεηεο ρσξίο κψισπεο, αιινηψζεηο θαζψο θαη δεκηέο απφ παγεηφ. Δπίζεο
πξέπεη λα είλαη θαζαξά, απαιιαγκέλα απφ ρψκα θαη νξαηά ίρλε ιηπαζκάησλ θαη
θπηνθαξκάθσλ. Να έρνπλ σξηκφηεηα πνπ λα επηηξέπεη αληνρή ζε κεηαθνξά θαη
κεηαρείξηζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο θαηαλαιψζεσο. Να κελ
εκθαλίδνπλ αιινίσζε ηεο ζχζηαζήο ηνπ θαη ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπο
ραξαθηήξσλ. Να κελ έρνπλ πγξαζία κεγαιχηεξε απφ ην επηηξεπφκελν φξην θαη ζα
παξαδίδνληαη ρσξηζηά ηα θξνχηα απφ ηα ιαραληθά θαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Η κεηαθνξά ησλ νπσξνιαραληθψλ ζα γίλεηαη
κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα. Σα λσπά νπσξνιαραληθά πξέπεη
λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο θαη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ
2. Όια ηα λσπά ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ δηαηίζεληαη, ζα πιεξνχλ
ηνπο παξαθάησ φξνπο:
α. Να είλαη πξνζθάηνπ ζπιινγήο (θξέζθα) έρνληα ηελ αληίζηνηρε ζπλνρή
πνπ πεγάδεη απφ απηφ.
β. Να πξνέξρνληαη απφ θπηά ή θαξπνχο πνπ λα βξίζθνληαη ζην θαηάιιειν
ζηάδην αλάπηπμεο ή σξίκαλζεο.
γ. Να είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλα ρσκάησλ, ιάζπεο, θάζε άιιεο
ξχπαλζεο, θαη θάζε άιιεο αλφξγαλεο ή νξγαληθήο χιεο.
δ. Να κελ είλαη ηερλεηά ρξσκαηηζκέλα, κε νπνηαδήπνηε αλφξγαλε ή
νξγαληθή νπζία, είηε κε νπνηαδήπνηε θπζηθή κέζνδν.
ε. Να κελ είλαη πξνζβεβιεκέλα απφ παξάζηηα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ή λα
παξνπζηάδνπλ αιινίσζε ηεο ζπζηάζεσο ή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ.
ζη. Να κε πξνέξρνληαη απφ αλαγέλλεζε, ή ελπδάησζε απνμεξακέλσλ
πξντφλησλ.
δ. Να κελ είλαη πξντφληα απφ θπηά ξαληηζκέλα κε θπηνθάξκαθα, φπσο π.ρ.
παξαζείν, καιαζείν, αξζεληθνχρα, κνιπβδνχρα ζθεπάζκαηα θ.ιπ. θαη ζπιιεγκέλα
πξν ηνπ θαζνξηζκέλνπ απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ρξφλνπ, θαη λα κελ πεξηέρνπλ
θαηάινηπα ησλ παξαπάλσ νπζηψλ, πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηε Γεκφζηα πγεία
ΑΡΘΡΟ 4
Παξαγγειία – Παξάδνζε – Παξαιαβή
1. Η παξαγγειία ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη εγγξάθσο (fax, e-mail) απφ
αξκφδην φξγαλν ηεο Λέζρεο. Δίλαη δπλαηή θαη ε ηειεθσληθή παξαγγειία. Ο
ρξφλνο πινπνίεζεο- παξάδνζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πξσί ηεο επφκελεο
εξγάζηκεο εκέξαο.
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2. Η παξάδνζε παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη απφ αξκφδην Όξγαλν
ζηελ έδξα ηεο Λέζρεο ζηηο Κνξαθηέο Αθξσηεξίνπ ηξείο θνξέο εβδνκαδηαίσο ζε
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη εθηάθησο ζε πεξηπηψζεηο εθδειψζεσλ, κε
κεηαθνξηθά κέζα ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ πξντφληνο.
3. ε πεξίπησζε απφξξηςεο απφ ηνλ παξαιακβάλνληα νιφθιεξεο ή κέξνπο
ηεο πνζφηεηαο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά άκεζα ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε κε άιιε
πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
4.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη
ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε
αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην
νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
β) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ
αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
5.
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν
ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
6.
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο
ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ
εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 5.
7.
Σα δηαηηζέκελα πξντφληα θαη νη πξψηεο χιεο πξέπεη λα είλαη Α΄
πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα, Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηελ ηζρχνπζα
Δζληθή – Κνηλνηηθή λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 5
Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε
1.
ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε
ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ
ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
2. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα
θφξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ
ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη
παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
3. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ
εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ
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εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ
εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο
πνζφηεηαο απηψλ.
4. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη
κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε
αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην
απαηηνχκελν πνζφ.
5. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη
επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
ΑΡΘΡΟ 6
Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε
1.
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο
πνζφηεηαο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά άκεζα ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε κε άιιε
πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο., κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά
ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε
πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ
εθπξφζεζκεο παξάδνζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο. Αλ ν
πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο,
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
2.
Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ
πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί
νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ
πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε άκεζα, κε ηελ παξαιαβή ηεο
λέαο πνζφηεηαο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ
πξνκεζεπηή. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη
ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα
πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
3.
Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ΠΒΚ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ
πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν
πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα
αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε.
ΑΡΘΡΟ 7
Τγεηνλνκηθφο θαη Πνηνηηθφο Έιεγρνο
1.
Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ
παξαγσγή άκεζα ή έκκεζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλφλσλ νξζήο
πγηεηλήο πξαθηηθήο ζε φηη αθνξά ηελ αηνκηθή πγηεηλή, ηελ αζθαιή ζπκπεξηθνξά
έλαληη ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ δηαθίλεζε απηψλ.
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2.
Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο ηνπ πξνκεζεπηή(-ησλ) ζα γίλεηαη θαηά
πεξηνδηθά δηαζηήκαηα απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ ησλ Βηνκεραληψλ – Βηνηερληψλ
Σξνθίκσλ ηεο Τπεξεζίαο, απφ ηελ νπνία ζπληάζζεηαη ε ζρεηηθή έθζεζε,
ζχκθσλα κε ην Κ 422-10.
3.
Γείγκαηα ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην ηκήκα 8
ηνπ Κ 422-10, κε ηελ άθημε ηνπ πξντφληνο ζηε Λέζρε παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή
ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο θαη πξνζππνγξάθεη ην ζρεηηθφ δειηίν
δεηγκαηνιεςίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο
ΓΔ/ΓΔΜ. ε πεξίπησζε κε ππάξμεσο εμνπζηνδνηεκέλνπ (απζεκεξφλ)
εθπξνζψπνπ ηα δείγκαηα παξαιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ κεηαθνξέα θαη νπδεκία
έλζηαζε γίλεηαη απνδεθηή.
4.

Απφ απφςεσο πνζφηεηαο ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ δείγκαηα:

α. Γηα θάζε κηθξνβηνινγηθφ έιεγρν: ηξία (3) ηεκάρηα θαη’ ειάρηζην
απφ θάζε είδνο.
β.
Γηα ρεκηθή αλάιπζε : ηξία (3) ηεκάρηα θαη’ ειάρηζην απφ θάζε
είδνο.
5.
Η επηηξνπή πξνειέγρνπ ησλ Βηνκεραληψλ ηεο Τπεξεζίαο ζα
επηζθέπηεηαη πεξηνδηθά θαη εθηάθησο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηεξήζεσο ησλ λνκνζεηηθψλ
απαηηήζεσλ φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο νξζήο πγηεηλήο θαη
βηνκεραληθήο πξαθηηθήο.
6.
Σα απνηειέζκαηα φισλ γεληθψο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ,
ηίζεληαη ππφςε ηνπ ΠΒΚ θαη ηεο Τπεξεζίαο θαη εηζάγεηαη ην ζέκα ακέζσο κε
ζρεηηθή εηζήγεζε γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη επηβνιή ή κε θπξψζεσλ, πξνζηίκσλ,
εθπηψζεσο θιπ. Η απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο είλαη νξηζηηθή θαη απαγνξεχεηαη θαηά
λφκν λα αλαθιεζεί φπσο θαη ηπρφλ θαηαινγηζκνχ δηαθνξάο ηηκήο, ζε πεξίπησζε
πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε.
7.
Σν θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ζα βαξχλεη ηνλ
πξνκεζεπηή. Σν Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ην Υεκείν ηξαηνχ θαη ην ΚΒΙΔ ζα
θνηλνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίηηκνπ
απηψλ. Οκνίσο ην θφζηνο εθηέιεζεο απηψλ ζε άιινπο πξνβιεπφκελνπο θνξείο,
ζα βαξχλεη επίζεο ηνλ πξνκεζεπηή.
ΆΡΘΡΟ 8
Απνηειέζκαηα Δξγαζηεξηαθψλ Δμεηάζεσλ
1.

Ωο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο λννχληαη:
α.

Μηθξνβηνινγηθέο

β.

Υεκηθέο

2.
ε πεξίπησζε, πνπ ην ΓΔΙΓΜΑ βξεζεί κε αζθαιέο, αθαηάιιειν ή
κε θαλνληθφ ηφηε εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην Κ 422-10/1ε
Σξνπνπνίεζε/Σκήκα 9/πΠαξάγξαθνο 2 θαη 3.
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3.
Σα πξντφληα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επαιινίσησλ
ηξνθίκσλ θαη νη θαη’ έθεζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο δηέπνληαη απφ ην άξζξν 20
ηνπ Κεθαιαίνπ 1, παξάγξαθνο 4 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ).
4.
ε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξντφλησλ,
απηά άκεζα ζα αληηθαζηζηνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Γηα ηα αθαηάιιεια ηξφθηκα
ζα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία.
5.
Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ εζληθή, θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη
ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ Κπιηθείνπ ηνπ ΓΔ/ΓΤΓ ή ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ
θαη Πνηψλ.
ΆΡΘΡΟ 9
Αμηνιφγεζε εγθαηαζηάζεσλ
1.
Σν ΠΒΚ δηαηεξεί αλά πάζα ζηηγκή ην δηθαίσκα ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή.
2.
Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο πξνβεί ζε αιιαγή
εγθαηαζηάζεσλ ρσξίο λα δειψζεη απηφ ζην Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ & πκβάζεσλ
ηνπ ΠΒΚ ηφηε θεξχζζεηαη έθπησηνο.
ΑΡΘΡΟ 10
Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηψηνπ
1.
Ο Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε
θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γθηή ηνπ
ΠΒΚ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ:
α. Αλ δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΠΒΚ ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά.
β. Δθφζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα
ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε
φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 6 ηεο παξνχζαο.
2.

Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, φηαλ :

α.
Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα ζπκβαηηθά πιηθά δελ
παξαδφζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ηνπ ΠΒΚ.
β.

πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.

3.
ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε,
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ΠΒΚ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή
εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
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α.

Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.

β.
Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ
πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/95.
Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αξκφδηνπ γηα ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο
δηαθζνξάο, θαζψο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
ΑΡΘΡΟ 11
Δγγπνδνζία
1. Ο Πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
θαηέζεζε ζην ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ……………………
Σξάπεδαο κε αξηζκφ ………………………………πνζνχ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ (………..€).
2. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν,
κεηά ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιινκέλνπο.
ΑΡΘΡΟ 12
Σξφπνο πιεξσκήο – Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή
1.
Η εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεηαη απφ ηελ Γηαρείξηζε ηεο Λέζρεο
Αμθψλ ηνπ ΠΒΚ «ΑΣΔΡΙΑ» εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ
αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ή κε ηε ρνξήγεζε
κεηξεηψλ (γηα εμφθιεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζπλνιηθήο αμίαο κηθξφηεξεο ησλ
500,00€, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γληή ηεο Λέζρεο) κε ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
α.

Σηκνιφγην πξνκήζεηαο πιηθψλ.

β.
Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δε θέξεη
ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε», ζε πεξίπησζε ηαθηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο κε
κεηξεηά.
γ.
Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
ρξεκάησλ απφ Φνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο) .

(γηα

είζπξαμε

δ.

Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.

ε.

Πξσηφθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (Δθδίδεηαη απφ ην ΠΒΚ).

ζη. Παξαζηαηηθφ ηνηρείν Γηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ (δειηίν
απνζηνιήο, ζπλνδεπηηθφ ζηνηρείν δηαθίλεζεο απνζεκάησλ θηι.) πνπ ηαπηίδνληαη κε
ηα εθδνζέληα ηηκνιφγηα.
2.
Σα ηηκνιφγηα πξνο ην ΠΒΚ ζα επηβαξχλνληαη κε ΦΠΑ 13% θαη
απαιιάζζνληαη ινηπψλ θξαηήζεσλ.
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3.
Σν πνζφ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε ΦΔ 4% κε παξάιιειε ρνξήγεζε
βεβαίσζεο απφ ην ΠΒΚ.
ΑΡΘΡΟ 13
Αλσηέξα βία
1.
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο
νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.
2.
Ο Πάξνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο
ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο,
νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη, επηθαιεζζεί θαη ηεθκεξηψζεη πξνο ην ΠΒΚ ηνπο
ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία. Σν ΠΒΚ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξψλ
ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Παξφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο
πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.
AΡΘΡΟ 14
Δθρψξεζε χκβαζεο
Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνλ Πάξνρν λα εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ή
νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ εμ’
απηήο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζηψζεσο γηα ηα ρξήκαηα νθεηιφκελα ζε απηήλ
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.
AΡΘΡΟ 15
Δθαξκνζηέν δίθαην – Δπίιπζε δηαθνξψλ
Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην. Σν ΠΒΚ θαη ν
Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο
ζρεηηθήο κε ηε χκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή απηήο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ζχκθσλα κε
ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. ε
πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε ρξνληθή
πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή δηεπζεηείηαη βάζεη
ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηα
Υαληά.
AΡΘΡΟ 16
Δθρψξεζε χκβαζεο
Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνλ Πάξνρν λα εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ή
νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ εμ’
απηήο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζηψζεσο γηα ηα ρξήκαηα νθεηιφκελα ζε απηήλ
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.
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ΑΡΘΡΟ 17
Γεληθέο δηαηάμεηο
1. Η Τπεξεζία δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηεζδήπνηε ηπρφλ
πξνθνξηθέο δειψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο εθηφο απφ
ηνπο φξνπο θαη ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή ηελ επίζεκε
αιιεινγξαθία.
2.
Οη ζπκβάζεηο ππεξηζρχνπλ θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν
ζηεξίδνληαη (δηαθεξχμεηο, φξνη ζπκθσληψλ, πξνζθνξέο θιπ.) εθηφο πξνθαλψο
φηαλ ππάξρνπλ ζθάικαηα ή παξαδξνκέο.
3.
Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε, γηα ηπρφλ κέηξα
πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο
δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θιπ. θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε
επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα, ζηελ ηηκή θαη ζηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.
4.
Καλέλαο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε
πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο,
ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
5. πληάρζεθε ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιφ ραξηί θαη κεηά ηελ
αλάγλσζε ηεο ππνγξάθηεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Απφ ηα πξσηφηππα
απηά ην έλα θξαηήζεθε απφ ην ΠΒΚ/Γλζε Πξνκ. & πκβάζεσλ θαη ην άιιν έιαβε
σο δηπιφγξαθν ν Πξνκεζεπηήο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Γηα ην ΠΒΚ

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

Γηα ηνλ Πξνκεζεπηή

Σρεο (Ο) Παληειήο Μαξηδάθεο
Γ΄ ΚΟΤ
( Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τπδθηε)

