
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Σετνική Προδιαγραθή 

 

Γεληθά ηνηρεία – Πξνϋπνινγηζκόο 
 

1. Οη παξόληεο όξνη αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα ελόο πιήξνπο ζπζηήκαηνο 
TARGET EXTRACTOR MODULE (TExM) ζεη κε NSN 1240-51-000-9328 θαζώο θαη ελόο 
εθεδξηθνύ ππνζπγθξνηήκαηνο Target Extractor Module κε NSN 1240-51-000-9333 γηα ην 
Πεδίν Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ).  

 
2. Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα είλαη πξνζθάησο θαηαζθεπαζκέλα, 

πιήξσο ιεηηνπξγηθά θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο απόδνζεο/ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή.  

 
3. Πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηό ηξηάληα 

πέληε ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξώ (135.600,00 €), ρσξίο ΦΠΑ. 
 
Υξόλνο Παξάδνζεο 

 
 1. Η κεηαθνξά ησλ πιηθώλ ζα γίλεη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα 

πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα νινθιεξσζεί εληόο δώδεθα (12) εβδνκάδσλ από ηελ 
ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο. 

  
Αληηθείκελν ύκβαζεο 
 

1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη θαη δεζκεύεηαη λα δηαζθαιίζεη ζηα πιαίζηα 
ηεο ζύκβαζεο ηα παξαθάησ: 
 

α. Μεηαθνξά ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ ζην Πεδίν Βνιήο Κξήηεο. 
 
β. Οινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ αληηθεηκέλσλ εληόο ηνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο ησλ δώδεθα (12) εβδνκάδσλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
 
γ. Σελ παξάδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ πκκόξθσζεο (Certificate of Conformity) 

γηα ηα πιηθά πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο. 
 
Παξαιαβή Τιηθώλ 
 

1. Η παξαιαβή ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ύκβαζεο γίλεηαη από ηε Γλζε 
πληήξεζεο πζηεκάησλ Αζθαιείαο Βνιώλ, θαηά ηελ νπνία δηελεξγείηαη πνζνηηθόο θαη 
πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ πιηθώλ. Ο πνηνηηθόο έιεγρνο ζα εθηειεζηεί κε καθξνζθνπηθό έιεγρν 
θαη πξαθηηθή δνθηκαζία ησλ πιηθώλ επί ηνπ ζπζηήκαηνο RADAR ζηελ ηνπνζεζία ΡΑ2 
(Βαζηιηθό). Καηά ηηο εξγαζίεο παξαιαβήο, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνύλ κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ, 
είλαη δπλαηό λα παξαβξεζεί εθπξόζσπνο ηνπ Αλαδόρνπ. 

 
2. Όια ηα ππό πξνκήζεηα πιηθά ζα είλαη θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, κε 

πξνεξρόκελα από αλαθαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε, πιήξε θαη πξόζθαηεο θαηαζθεπήο. 
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3. Η Γλζε πληήξεζεο πζηεκάησλ Αζθαιείαο Βνιώλ ζπληάζζεη νξηζηηθό 
πξσηόθνιιν (παξαιαβήο ή απόξξηςεο), εηο ηξηπινύλ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά 
ζηνλ Αλάδνρν. 

 
4. ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεύζπλε Γλζε απνξξίςεη ηελ πξνκήζεηα, αλαθέξεη 

ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν ηνπο ιόγνπο απόξξηςεο θαη γλσκαηεύεη ζρεηηθά. 
 

Πξόηππα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο- Σερληθή Ιθαλόηεηα 
 

1. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη εηαηξεία εηδηθεπκέλε ζηελ πινπνίεζε 
παξόκνησλ πξνκεζεηώλ κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο θαη εηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο θαηά ISO 9001:2015 από δηαπηζηεπκέλν θνξέα. 
            

             
Υξόλνο Δγγύεζεο 
 

1. Ο ειάρηζηνο ρξόλνο εγγύεζεο ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ θαζνξίδεηαη ζε 
δώδεθα (12) κήλεο από ηελ εκεξνκελία πνπ ζα εθδνζεί ην νξηζηηθό πξσηόθνιιν 
Παξαιαβήο ηνπ από ην ΠΒΚ. 

 
2. Ο ειάρηζηνο ρξόλνο δηαηήξεζεο ηεο δπλαηόηεηαο ππνζηήξημεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ θαζνξίδεηαη ζε πέληε (5) έηε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδειγμα Τπεύθσνης Δήλωζης 

 

 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 1. Η παξνύζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 
…………………….. ζην δηαγσληζκό πξνκήζεηαο ελόο (1) Target Extractor Module set NSN 1240-
51-000-9328 θαη ελόο (1) εθεδξηθνύ ππνζπγθξνηήκαηνο  Target Extractor Module κε NSN 1240-
51-000-9333  γηα ην ΠΒΚ πνπ δηεμάγεη ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 29/2019 
δηαθήξπμε. 

 2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζκ. 
29/2019 ηνπ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ηεο νπνίαο έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο 
όξνπο ηεο. 

 3. Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγσληζκνύο κε ακεηάθιεηε απόθαζε 
ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. 

 4. Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε ζπλεπήο σο 
πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ή άιισλ λόκηκσλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα. 

 5. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο κνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ή ηεο ππαλαρώξεζεο 
ηνπ. 
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 6. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζσ (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο κόληκνπο ζηελ εθεδξεία 
Αμησκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη 
πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 

 

 

          Xαληά, ..............….2020 

           Ο δειώλ 

  

                 (ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγμαηα Εγγσηηικών Επιζηολών 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Ονομαςία Σράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Ημερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

       Προσ: Πεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

              ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ    ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  ΑΡ. …………    ΕΤΡΩ   …………,00 

 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 
ποςοφ των δφο χιλιάδων επτακοςίων δϊδεκα ευρϊ (2.712,00,00€) υπζρ του …………. Δ\νςθ 
…………………………………….  για τθ ςυμμετοχι  τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθν ………….. Ιαν 2020 για 
τθν προμικεια των υλικϊν, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 29/2019 διακιρυξι ςασ. 

-  Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

-  Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από 
μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ,  μζςα ςε τρεισ (3) 
θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ,  το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ  
ςασ,  με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ. 

- Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν 25 Αυγ 2020 

-    Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΠΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ονομαςία Σράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Ημερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

 

       Προσ: Πεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  ΑΡ…..  ΕΤΡΩ  (5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ) 

 

     -Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
……………….. χιλιάδων ευρϊ (………………………,00 €) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  
του ……………………………………….. Δ\νςθ …………… ……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων 
τθσ με αρικμό ……/2020 ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια  Ενόσ (1) Target Extractor 
Module set NSN 1240-51-000-9328 και Ενόσ (1) Εφεδρικοφ Υποςυγκροτήματοσ  Target Extractor Module 
με NSN 1240-51-000-9333   ςτο ΠΒΚ, (αρ.διακ/ξθσ 29/2019) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

- Η παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

    -  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – τέδιο ύμβαζης  

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ  ....../2019 

 

 Γηα ηελ πξνκήζεηα: 

 

  α. Ενόσ (1) Target Extractor Module set με NSN 1240-51-000-9328. 

β.  Ενόσ (1) Target Extractor Module με NSN 1240-51-000-9333» 

 ήκεξα, εκέξα ……….κελόο …………ηνπ έηνπο 2020 θαη ώξα ……., ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλό Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 

   

 α.  Σν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο, Δπγνπ (Ο) Δηξήλε 
Καξηζάθε,  

 

 β.  Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «………………………..» δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ 
ηεο ……………………………..   

ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρζεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο 

 

 1. Η παξνύζα ύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.600.1/…………………… 
19/ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ απόθαζεο ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ εηαηξία κε 
ηελ επσλπκία «…………………..» πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ 
ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά: 

  α. Ενόσ (1) Target Extractor Module set με NSN 1240-51-000-9328. 

β.  Ενόσ (1) Target Extractor Module με NSN 1240-51-000-9333» 

από ηνλ Πξνκεζεπηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο.  
Δπηπιένλ ππνρξενύηαη γηα ηελ παξάδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ πκκόξθσζεο (Certificate of 
Conformity) γηα ηα πιηθά ηεο ύκβαζεο. 
 

 2. Όια ηα ππό πξνκήζεηα πιηθά ζα είλαη θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, κε 
πξνεξρόκελα από αλαθαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε, πιήξε θαη πξόζθαηεο θαηαζθεπήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Υξόλνο παξάδνζεο 

 

 1. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη, ηα πιηθά ηνπ άξζξνπ 1, ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζην Βαζηιηθό Ηξαθιείνπ εληόο δώδεθα (12) εβδνκάδσλ από ηελ 
ππνγξαθή ηεο παξνύζαο, κε δαπάλε θαη έμνδα ηα νπνία ζα βαξύλνπλ ηνλ ίδην.  
 

 2. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ πιηθνύ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππό ηηο 
αθόινπζεο ζσξεπηηθέο πξνϋπνζέζεηο: 
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α)    ηεξνύληαη νη όξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016, 

            β)  έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, κεηά από γλσκνδόηεζε 
αξκνδίνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθόζνλ ζπκθσλεί 
ν Πξνκεζεπηήο είηε ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
ππνρξεσηηθά πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, 

           γ) ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν από ηνλ αξρηθό 
ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο. 

 

3. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο, ν ρξόλνο 
παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο. 

 

4. Η απόθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ 
ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ Πξνκεζεπηή. 

 

5. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιόγσλ 
αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξώλ ιόγσλ πνπ θαζηζηνύλ αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ 
εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ, δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο. ε θάζε άιιε 
πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξώζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4,5 θαη 6 ηεο παξνύζαο. 

 

6. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξόλνο, ρσξίο λα παξαδνζνύλ ηα πιηθά, 
ν Πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο. 

 

    7. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, θαηόπηλ 
ζρεηηθήο γλσκνδόηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα κεηαηίζεηαη.  Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε 
ζνβαξνηάησλ ιόγσλ πνπ ζπληζηνύλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξόζεζκεο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ 
ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιόγνη πνπ ζπληζηνύλ αλσηέξα βία.  ηηο πεξηπηώζεηο 
κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο.  

 

8. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη 
ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδώζεη ηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ 
πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

 

ΑΡΘΡΟ  3 

Παξαιαβή Τιηθώλ 

 

 1. Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ γίλεηαη από ηε Γλζε πληήξεζεο πζηεκάησλ Αζθαιείαο 
Βνιώλ, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ πιηθώλ, θαηά ηελ νπνία 
δηελεξγείηαη πνζνηηθόο θαη πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ πιηθώλ. Ο πνηνηηθόο έιεγρνο ζα 
εθηειεζηεί κε καθξνζθνπηθό έιεγρν θαη πξαθηηθή δνθηκαζία ησλ πιηθώλ επί ηνπ 
ζπζηήκαηνο RADAR ζηελ ηνπνζεζία ΡΑ2 (Βαζηιηθό). 

 2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθώλ είλαη δπλαηό λα παξαβξεζεί 
εθπξόζσπνο ηνπ Αλαδόρνπ. 
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 3. Από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθό πξσηόθνιιν (παξαιαβήο ή 
απόξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή. 

 

 4. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ηελ πξνκήζεηα, αλαθέξεη  ζην 
ζρεηηθό πξσηόθνιιν ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο από ηα ζπκθσλεζέληα, ηνπο ιόγνπο ηεο 
απόξξηςεο θαη ηε ζρεηηθή γλσκάηεπζε. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

Κπξώζεηο γηα Δθπξόζεζκε Παξάδνζε 

  

1. Αλ ην πιηθό θνξησζεί- παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 
θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο 
παξνύζαο, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε 
εθπξόζεζκα. 

 

2. Σν παξαπάλσ πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξόζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθώλ, ρσξίο ΦΠΑ.  

 

3. Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θόξησζε- 
παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ πιηθνύ, κε απόθαζε ηνπ Γθηή ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εύινγνπ, θαηά 
ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηώλ, γηα ην νπνίν δελ επζύλεηαη ν Πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, 
αληίζηνηρα, ν ρξόλνο θόξησζεο - παξάδνζεο. 

 

   4. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε από ην πνζό πιεξσκήο ηνπ 
Πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνύ, κε ηζόπνζε θαηάπησζε ηεο 
εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθόζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνύκελν πνζό. 

  

ΑΡΘΡΟ  5 

Απόξξηςε Τιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

 

1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο ησλ ζπκβαηηθώλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ Γθηή ηνπ 
ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηνπ 
κε άιια, πνπ λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, 
ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 1/2 ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ν δε Πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε 
θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη απηά  πνπ 
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 

 

2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθόκηζε ίζεο 
πνζόηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνύ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν 
Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζόηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε 
κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζόηεηαο. Η 
πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί ύζηεξα από αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη 
απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο, κε απόθαζε ηνπ Γθηή ηνπ 
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ΠΒΚ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε πνζνζηό 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν 
Πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζόηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ 
θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζόηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

3. Με απόθαζε ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 
κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ Πξνκεζεπηή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ από ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν Πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε πνπ λα 
θαιύπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζόηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

Κήξπμε Πξνκεζεπηή Δθπηώηνπ 

 

 1.   Ο Πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην 
όλνκά ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, 
ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ: 

 

            α. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/2016, 

 

                    β. Δθόζνλ δε θόξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζην 
ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζην ρξόλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 206 ηνπ λ.4412/2016. 

 

2.  Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 
ζύκβαζε όηαλ: 

 

                     α. Η ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα πιηθά δελ θνξηώζεθαλ ή παξαδόζεθαλ ή 
αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζύλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζύκβαζε. 

 

                   β.   πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

3.   ηνλ Πξνκεζεπηή πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, αλάζεζε ή 
ζύκβαζε, επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νη παξαθάησ 
θπξώζεηο: 

                    α. Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, 
θαηά πεξίπησζε. 

 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ηνπ Πξνκεζεπηή από ην ζύλνιν ησλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ ή ππεξεζηώλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
λ.4412/2016 θαηά ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 74. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

Κόζηνο ύκβαζεο – Γηθαηνινγεηηθά Γαπάλεο 
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 1. Η πιεξσκή ηνπ θόζηνπο ηεο ζύκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Κεληξηθή 
Τπεξεζία Υξεκαηηθνύ ηνπ Γ΄ ΚΟΤ/ΠΒΚ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθώλ, κε ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά 

 

  α.  Σιμολόγιο αγοράσ υλικϊν – δελτίο αποςτολισ. 
 
 β.    Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ). 
 
 γ.   Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΙΚΑ (για είςπραξθ εκκεκαριςμζνων απαιτιςεων 
από το Δθμόςιο). 
  
 δ.  Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Προμθκευτι και το IBAN 
ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  
 
 ε. Πρωτόκολλο Οριςτικισ Παραλαβισ (Εκδίδεται από το ΠΒΚ).  
 
 ςτ. Voucher (Εκδίδεται από το ΠΒΚ). 
 
 η. Γραμμάτιο Χρζωςθσ Τλικοφ από τθ Γενικι Διαχείριςθ του ΠΒΚ (εκδίδεται από το ΠΒΚ). 
 
 θ.  Σισ εγγυιςεισ όπωσ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ τθσ διακιρυξθσ. 
 

 2. Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 4056/3029/17-
6-87 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη  επηβαξύλνληαη κόλν κε Φ.Δ. 4% 
γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

Δγγπνδνζία - Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

 

 1.   Ο Πξνκεζεπηήο παξέρεη πξνο ην ΠΒΚ, εγγπήζεηο ζύκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα  
πξνζθνξά ηνπ. 

 

 2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ν Πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ζην ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ 
εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο ………….. κε αξηζκό ……………πνζνύ 
……………………………….. επξώ (…….,00 €). 

  

 3. Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν, κεηά ηελ 
νξηζηηθή εθθαζάξηζε όισλ ησλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ  9 

Αλσηέξα βία 

 Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από 
ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά 
θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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ελίδα 12 

Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο 

 

 Η παξνύζα ζύκβαζε δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί εθόζνλ ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο πξνο ηνύην 
θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε, κε απόθαζε ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, θαηόπηλ ζρεηηθήο γλσκνδόηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΠΒΚ. 

 

AΡΘΡΟ 11 

Δθαξκνζηέν δίθαην – Δπίιπζε δηαθνξώλ 

 

 Η  ύκβαζε  δηέπεηαη  από  ην  Διιεληθό δίθαην. Σν ΠΒΚ  θαη  ν Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ 
θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε ύκβαζε πνπ ελδέρεηαη 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  12 

Σειηθέο δηαηάμεηο 

 

 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ Πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ 
ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 

 

 2. Η παξνύζα ζύκβαζε : 

 

  α. Καηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη 
(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 αλάγλσζή ηεο 
ππεγξάθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.  Από ηα πξσηόηππα απηά ην έλα θξαηήζεθε από ην 
ΠΒΚ/Γλζε Πξνκ. & πκβάζεσλ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν Πξνκεζεπηήο. 

 

 3. Σν ΠΒΚ δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ πάζεο θύζεσο 
δαπαλώλ, θόξσλ, ηειώλ θιπ πνπ ζα ιεθζνύλ θαη δελ επζύλεηαη νύηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε 
επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηόηεηα θαη ζηνλ ρξόλν παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ. 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

  Γηα ην ΠΒΚ      Γηα ηνλ Πξνκεζεπηή 

 

 

 

 

 

   Δπγόο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
 (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τπνδηνηθεηή) 
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  


