
 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

ΠΡΟΣ:      201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

       ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (∆5) 
  Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
       Τηλ.: 210 550 4398 - 4532 
ΚΟΙΝ.:      Φ.831/Α∆.17871 
       Σ.6407 
       Ελευσίνα,    23  Σεπ 20 
        
 
ΘΕΜΑ:    ∆απάνες Προµηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 3/20 για την Προµήθεια Κτηνιατρικού Υλικού και 
Εµβολίων) 
   
  Έχοντας υπόψη : 
 
  α. Τις διατάξεις του Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονοµικής 
Μερίµνης και Λογιστικού των Ε∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  β. Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και 
Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
∆υνάµεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  γ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  δ. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ε. Την υπ’ αριθµ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β΄ 2300) 
απόφαση των κ. Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας (ΥΦΕΘΑ) «Περί Μεταβίβασης 
Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των 
Ενόπλων ∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από 
αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  στ. Τις διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ)/20-3-20 
(ΦΕΚ Α΄ 68) «Κατεπείγοντα Μέτρα για την Αντιµετώπιση των Συνεπειών του 
Κινδύνου ∆ιασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, τη Στήριξη της Κοινωνίας και της 
Επιχειρηµατικότητας και τη ∆ιασφάλιση της Οµαλής Λειτουργίας της Αγοράς και της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» όπως ισχύει. 
 
  ζ.  Το υπ’ αρίθµ. 20REQ007114560 Πρωτογενές Αίτηµα µέσω της 
πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια υλικού θέµατος. 
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  η. Την υπ’ αρίθµ. 8708/22-09-2020 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΑΥ) µε Α∆Α: Ω1Ε66-ΡΩΑ ποσού: δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων 
ευρώ  (17.900,00 €). 
 
  θ. Το υπ’ αρίθµ. 20REQ007355371 Εγκεκριµένο Αίτηµα µέσω της 
πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια υλικών θέµατος.   

 
Τ Ο  2 0 1  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Ε Φ Ο ∆ Ι Α Σ Μ Ο Υ  Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α Σ  

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  

 

1. Οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της προµήθειας των ειδών θέµατος, για την υποβολή προσφοράς 
µέχρι την 01-10-2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ., στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση d53.201sd@haf.gr για τα κάτωθι είδη: 
 

Α/Α CPV STNR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 

   % 

1 3690000-3 505AA1016773 
Αντιπαρασιτικό περιλαίµιο 
δελταµεθρίνης ΕΑ 600 13,00 € 7.800,00 1.014,00 13 

2 3690000-3 505AA1016167 

Σαµπουάν µε εκχύλισµα 
βρώµης 2% και 
γλυκερίνης 5% ΒΤ 300 10,00 € 3.000,00 720,00 24 

3 3690000-3 505AA1016165 

∆ιατροφικό συµπλήρωµα 
µε ελάχιστη 
περιεκτικότητα ανά δισκίο  
γλυκοζαµίνης (400mg) και 
θειικής χονδροϊτίνης 
(300mg) TT 3.000 0,80 € 2.400,00 576,00 24 

4 3690000-3 505AA1016140 
∆ισκία αλλοπουρινόλης 
300mg ΤΤ 8.000 0,15 € 1.200,00 72,00 6 

5 3651690-1 505AA1017572 

Κτηνιατρικό εµβόλιο για τη 
λοιµώδη 
τραχειοβρογχίτιδα ΕΑ 245 4,00 € 980,00 127,40 13 

ΣΥΝΟΛΟ 15.380,00 2.509,40  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 17.889,40  

 
Τα ανωτέρω υπό προµήθεια είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του 
παραρτήµατος «Β» της παρούσας πρόσκλησης. 
 

2. Κριτήριο για την  ανάθεση της προµήθειας είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη αποκλειστικά τιµή (χαµηλότερη τιµή) σε 
ευρώ. Επισηµαίνεται ότι δύναται να κατατεθεί στο διαγωνισµό προσφορά για το 
σύνολο ή για µέρος των υπό προµήθεια ειδών, υποχρεωτικά όµως για το σύνολο 
της ποσότητας ανά είδος, δηλαδή η Υπηρεσία δύναται να αναδείξει περισσότερους 
του ενός µειοδότες. 

 
3. Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για την προµήθεια ειδών 

θέµατος θα γίνει από αρµόδια επιτροπή της Μονάδας σε δηµόσια συνεδρίαση την 
01-10-2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία αυτής και µπορεί νόµιµος 
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εκπρόσωπος της εταιρείας σας, εφόσον επιθυµείτε, να παρευρεθεί µε την 
προσκόµιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 
 α. Αντίγραφο Καταστατικού της Εταιρείας, όπου διαφαίνεται η 

δυνατότητα εκπροσώπησης της εταιρείας σε διαγωνιστικές διαδικασίες. 
 
 β. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας. 
 
 γ. Εντολή – Απόφαση από αρµόδιο όργανο της εταιρείας για 

εκπροσώπησή της από συγκεκριµένο άτοµο, στην παρούσα διαγωνιστική 
διαδικασία. 

 
4. Με την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, ο Ανάδοχος θα κληθεί να 

προσυπογράψει µε τον Έχοντα την Οικονοµική ∆ικαιοδοσία (ΕΟΕ), Συµφωνητικό 
ως το υπόδειγµα στο Παράρτηµα «Α» της παρούσας, προσκοµίζοντας τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
  

  α. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

 
  β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου εκδόσεως του τελευταίου 

εξαµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/12. 

 
  γ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτού, ύψους 5% της συµβατικής αξίας. 

 
5. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερών, µε όρους 

(DDP – Incoterms 2020) στις Αποθήκες του 201 Κέντρου Εφοδιασµού 
Αεροπορίας, Αεροπορική Βάση Ελευσίνας. Λ.Γέλας 1 , ΤΚ: 19200 και σύµφωνα µε 
τους όρους του συµφωνητικού που θα συναφθεί µεταξύ των συµβεβληµένων 
µερών. 

 
6. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών θα 

γίνει από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής (ΕΕΠ) της Αναθέτουσας Αρχής, 
µετά την ολοκλήρωση των απαιτούµενων από την Υπηρεσία ελέγχων, σύµφωνα 
µε την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 208, 209 και 213 του Ν.4412/16. 
Ειδικότερα η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:  

 
α. Nα παραλάβει το υλικό. 
 
β. Nα παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
 
γ. Nα απορρίψει το υλικό. 

 
7. Η υπόψη προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις ποσοστού 6,27868% που 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται επί της αρχικής αξίας των 
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κατακυρωµένων ειδών στο όνοµα αυτού. Επίσης κατά την πληρωµή του 
οικονοµικού φορέα θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήµατος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% 
(αγαθά), επί της καθαρής συµβατικής αξίας των συµβατικών ειδών (της 
συµβατικής αξίας που αποµένει µε την αφαίρεση των κρατήσεων), σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.4254/2014. 

 
8. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει από το ∆ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο 

µέσω έκδοσης Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος (Τ.Χ.Ε.) στον αριθµό ΙΒΑΝ του 
Αναδόχου, κατά τους όρους του ανωτέρω Συµφωνητικού. 

 
9. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στον επίσηµο τόπο της Πολεµικής 

Αεροπορίας στην διεύθυνση: https://public.haf.gr/procure. 
 
10. Για πληροφορίες σχετικά µε την πρόσκληση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να απευθύνονται : 
 

  α. Για θέµατα οικονοµικής φύσεως στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, 
αρµόδιοι χειριστές: Επγός (Ο) Κώνστα Αναστασία (τηλ. 210 550 4398), Υπσγός 
(ΥΟΚ) Μπαντίδης Στέφανος (τηλ. 210 550 4279). 
 

β. Για θέµατα σχετικά µε τις προδιαγραφές στη ∆ιεύθυνση Γενικών 
Αποθηκών, αρµόδια χειριστής: Υπσγός (ΥΦ) Ηλιοπούλου Βεατρίκη Νικολέττα (τηλ. 
210 550 3724). 

 
 11. Το παρόν αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε αριθµό Α∆ΑΜ: 
20PROC007363089. 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Υπόδειγµα Ιδιωτικού Συµφωνητικού 
«Β» Προδιαγραφές του υπό Προµήθεια Κτηνιατρικού Υλικού και Εµβολίων 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
201ΚΕΦΑ/∆5/3 

Αποδέκτες για πληροφορία 
201ΚΕΦΑ/∆1-∆3 

 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

            Σµχος (Ε) Ιωάννης Γ. Κρουστάλης  
                               ∆ιοικητής 

 

Εσµίας (ΥΤΑ) Έλενα Βαλασούδη 

Χειρ. Προµηθειών Εσωτερικού 
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 Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (∆5) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
23 Σεπ. 20 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΜΕ Φ.831/Α∆.17871/Σ.6407                 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

201 ΚΕΦΑ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο    /20 

Για την Προµήθεια Κτηνιατρικού Υλικού και Εµβολίων 

 

1. Στην Ελευσίνα σήµερα στις  - -2020 µεταξύ των παρακάτω  υπογεγραµµένων 

συµφωνήθηκε η προµήθεια ειδών θέµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κατακυρωτική απόφαση 

Φ.831/Α∆.    /Σ.      /  -   -2020/201 ΚΕΦΑ/∆5/3 (A∆Α:                ): 

              α. Του Σµχου (Ε) Ιωάννη Κρουστάλλη ,  ∆κτή του 201 ΚΕΦΑ ως εκπρόσωπος της Π.Α. και  

                  β. Του οικονοµικού φορέα «………………..» που εδρεύει στην …………….. τκ………., 
τηλ……….., φαξ……………, ΑΦΜ……………., ∆ΟΥ…………..που εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον/την…………….. µε το υπ’αρίθµ. …………….Α∆Τ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως 
«Ανάδοχος», συµφωνήθηκε η προµήθεια του κάτωθι υγειονοµικού υλικού:    

Α/Α Περιγραφή Υλικού 

 

Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιµή Άνευ ΦΠΑ 
(ευρώ/τεµάχιο) 

Συνολική Αξία 
Άνευ ΦΠΑ 
(ευρώ/ανά 

είδος) 

1 Αντιπαρασιτικό περιλαίµιο 
δελταµεθρίνης ΕΑ 

600   

2 Σαµπουάν µε εκχύλισµα 
βρώµης 2% και γλυκερίνης 5% ΒΤ 

300   

3 

∆ιατροφικό συµπλήρωµα µε 
ελάχιστη περιεκτικότητα ανά 
δισκίο  γλυκοζαµίνης (400mg) 
και θειικής χονδροϊτίνης 
(300mg) TT 

3.000 

  

4 
∆ισκία αλλοπουρινόλης 300mg ΤΤ 8.000   

5 Κτηνιατρικό εµβόλιο για τη 
λοιµώδη τραχειοβρογχίτιδα ΕΑ 

245   

ΣΥΝΟΛIKO ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛIKO ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ  

 
2.    Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόµιµες κρατήσεις (6,27868%), οι οποίες αναλύονται 

ως ακολούθως: 
 

α. Κρατήσεις 4% υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν.∆.3981/59. 
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  β. Κρατήσεις 2% υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας 
(ΕΛΟΑΑ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.δ.398/1974 και του άρθρου 28 του 
ν.3648/2008. 
  γ. Χαρτόσηµο 2% επί των κρατήσεων ΜΤΑ και ΕΛΟΑΑ (0,12%) σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 και του άρθρου 14  του Κώδικα Τελών 
Χαρτοσήµου (Π.∆. 28/28.7.1931 ΦΕΚ Α’239), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  δ. Κρατήσεις 20% επί του Χαρτοσήµου επί των κρατήσεων ΜΤΑ και ΕΛΟΑΑ 
(0,024%)  υπέρ ΟΓΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις  της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.4169/1961 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  ε. Κρατήσεις 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΑΑ∆ΗΣΥ) σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016. 
  στ. Χαρτόσηµο 3% επί των κρατήσεων ΕΑΑ∆ΗΣΥ (0,0018%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 
20% επί των κρατήσεων χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ (0,00036%) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 
της υπ΄αριθµ. Υ.Α.  5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 335) 

ζ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,07%, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 3 και παραγράφου 3 άρθρου 2 της υπ΄αριθµ. 1191/14-
03-17(ΦΕΚ Β’ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του 
άρθρου 44, του Ν. 4605/19.  

η. Υπέρ Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 3% επί των κρατήσεων ΑΕΠΠ (0,0021%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 20% επί του χαρτοσήµου ΑΕΠΠ (0,00042%), σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 
άρθρου 6 της υπ΄αριθµ. 1191/14-03-17(ΦΕΚ Β’ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, όπως 
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 44, του Ν. 4605/19. 

 
3. Επιπρόσθετα παρακρατείται Φόρος Εισοδήµατος µε συντελεστή 4%, υπολογιζόµενος 

στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει µετά την αφαίρεση των προαναφερθεισών κρατήσεων από την 
αρχική, προ ΦΠΑ, αξία του τιµολογίου. Η Μονάδα θα χορηγήσει σχετική βεβαίωση για την 
παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί κατά την υποβολή της ετήσιας 
φορολογικής του δήλωσης του Αναδόχου στις οικείες ∆.Ο.Υ. 

 
4. Η παράδοση των συµβατικών υλικών θα πραγµατοποιηθεί µε όρους (DDP – Incoterms 

2020),στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ,  Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, ΤΚ 19200, 
Ελευσίνα, 201 ΚΕΦΑ, Αποθήκη Παραλαβών (τηλ. 2015504066), εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
υπογραφή του παρόντος. 

 
5. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υλικά δεν παραδοθούν εντός του προβλεπόµενου 

χρόνου ή της τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε από την αναθέτουσα αρχή, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 της παρούσας επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 206 
του Ν.4412/16. 

 
6. Τα παραδοτέα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους όρους της τεχνικής 

προδιαγραφής, ως Παράρτηµα του παρόντος. 
 
7. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών θα γίνει από την 

Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής (ΕΕΠ) της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την ολοκλήρωση των 
απαιτούµενων από την Υπηρεσία ελέγχων και, σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στα 
άρθρα 208 , 209 και 213 του Ν.4412/16. Ειδικότερα η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:  

α. να παραλάβει το υλικό. 
β. να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύµβασης. 
γ. να απορρίψει το υλικό. 
 

8. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει από το ∆ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο µέσω έκδοσης 
Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος (Τ.Χ.Ε.) στον αριθµό ΙΒΑΝ του Αναδόχου, το αργότερο εντός εξήντα 
(60) ηµερών µετά την προσκόµιση στη Μονάδα των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 α. Τιµολόγιο –∆ελτίο Αποστολής 
 β. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των υλικών από την 

αρµόδια Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.4412/16. 
 γ. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας µε αιτιολογία «για είσπραξη χρηµάτων 

από φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης». 
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 δ. Γραµµάτιο εισαγωγής των συµβατικών ειδών στις αποθήκες της Μονάδας 
 ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχ’η, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο συµβαλλόµενος στο παρόν οικονοµικός φορέας είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 στ. Βεβαίωση της Τράπεζας ή φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου από όπου 
προκύπτει ο αριθµός  Λογαριασµού (ΙΒΑΝ) και η Τράπεζα µέσω της οποίας θα εξοφληθεί ο Ανάδοχος. 
Επισηµαίνεται ότι η επωνυµία του δικαιούχου του λογαριασµού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως µε την 
αναγραφόµενη επωνυµία επί του τιµολογίου. 

9. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τους όρους του παρόντος συµφωνητικού και αναλαµβάνει την 
παραπάνω προµήθεια, σύµφωνα µε την προσφορά του, καταθέτοντας ως εγγύηση, για την καλή 
εκτέλεση των όρων, την υπ' αριθ. ………..Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, χρονικής 
διάρκειας………., ποσού ………………….( ……..€), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., και θα επιστραφεί σ' αυτόν µε αίτησή του, µετά την πλήρη 
και καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης. 

10. Το Συµφωνητικό συντάχθηκε σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, εκ των οποίων το ένα (1) 
λαµβάνει ο Ανάδοχος και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 
συµβαλλοµένους. 

 
OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

-Ο-                                                                                         -Ο- 

∆ιοικητής                                                                               Ανάδοχος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Προδιαγραφές Υπό Προµήθεια Ειδών 
«Β» Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου 
 
 
 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
Εσµιας (ΥΤΑ) Έλενα Βαλασούδη 
Χειρ. Προµηθειών Εσωτερικού 

Σµχος (Ε) Κωνσταντίνος Π. Καραγιαννόπουλος  
Υποδιοικητής 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (∆5) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
23 Σεπ. 20 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΜΕ Φ.831/Α∆.17871/Σ.6407                 

 

Προδιαγραφές του υπό Προµήθεια Κτηνιατρικού Υλικού και Εµβολίων 

1.  Οι προδιαγραφές των υπό προµήθεια κτηνιατρικών υλικών και εµβολίων, 

έχουν ως ακολούθως: 

 

α. ∆ελταµεθρίνη 

    (1) Η φαρµακοτεχνική µορφή θα πρέπει  να είναι περιλαίµιο 65  

cm µε περιεχόµενο δελταµεθρίνης 1 g για µεγαλόσωµες φυλές σκύλων (25-40 kg).  

    (2) ∆εν περιλαµβάνεται στις λίστες του Παρατηρητηρίου Τιµών  

του Υπουργείου Υγείας. 

 

β.  Σαµπουάν 

(1) Το σαµπουάν θα πρέπει να είναι υποαλλεργικό και ενυδατικό 

και να περιέχει κολλοειδές εκχύλισµα βρώµης 2% v/v , γλυκερίνη 5% v/v σε ελεύθερη 
και εγκαψωµένη µορφή. Τα έκδοχα που περιέχει θα πρέπει να είναι ήπιοι 

καθαριστικοί παράγοντες χιτοσανίδης σε βάση ουδέτερου pH.  

(2) ∆εν περιλαµβάνεται στις λίστες του Παρατηρητηρίου Τιµών  

του Υπουργείου Υγείας. 

 

γ. Συµπλήρωµα διατροφής για σκύλους µε υδροχλωρική γλυκοζαµίνη 

και θειϊκή χονδροϊτίνη (εντάσσεται στην ΑΧΦΥ): 

 

(1) Η φαρµακοτεχνική µορφή θα πρέπει να χορηγείται από το  

στόµα (PO) σε µορφή δισκίου ή κάψουλας µε ελάχιστη περιεκτικότητα ανά 

δισκίο/κάψουλα 400mg γλυκοζαµίνη υδροχλωρική και 200mg θειική χονδροϊτίνη.  

(2) ∆εν περιλαµβάνεται στις λίστες Παρατηρητηρίου Τιµών του 

Υπουργείου Υγείας. 

δ. Αλλοπουρινόλη 

(1) Η φαρµακοτεχνική µορφή θα πρέπει να χορηγείται  από το  

στόµα (ΡΟ) σε µορφή δισκίου µε περιεκτικότητα 300 mg ακριβώς. ∆εν επιτρέπεται 

να περιέχει άλλη δραστική ουσία. 

(2) Περιλαµβάνεται στις λίστες του Παρατηρητηρίου Τιµών του 

Υπουργείου Υγείας.  
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ε. Κτηνιατρικό εµβόλιο της Λοιµώδους Τραχειοβρογχίτιδας 

(1) Εµβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση των σκύλων κατά της 

Bordetella bronchiseptica και κατά του ιού της παραινφλουέντζας του σκύλου. Η 

χορήγηση του εµβολίου µπορεί να γίνεται υποδορίως ή ενδοµυϊκώς ή από τη µύτη.  

(2) ∆εν περιλαµβάνεται στις λίστες Παρατηρητηρίου Τιµών του 

Υπουργείου Υγείας. 

2. Όλα τα παραπάνω σκευάσµατα θα πρέπει να έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας 

για κτηνιατρική χρήση από τον ΕΟΦ, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ και να µην έχει 

ανακληθεί ή να βρίσκεται σε διαδικασία ανάκλησης. 

3. Η ηµεροµηνία λήξης των σκευασµάτων θα πρέπει να είναι η µεγαλύτερη 

δυνατή και οπωσδήποτε ίση ή µεγαλύτερη των δώδεκα (12) µηνών, από την 

ηµεροµηνία παράδοσης στην ΠΑ. Σε διαφορετική περίπτωση η προµήθεια δεν θα 

καθίσταται αποδεκτή. 

    Υπσγός (ΥΦ) Ηλιοπούλου Βεατρίκη Νικολέττα 

                                                    Επιστηµονικός Σύµβουλος 201ΚΕΦΑ 

 

 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Εσµιας (ΥΤΑ) Έλενα Βαλασούδη 

Χειρ. Προµηθειών Εσωτερικού 

Σµχος (Ε) Κωνσταντίνος Π. Καραγιαννόπουλος  

Υποδιοικητής 
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