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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 10/21 για την Περιοδική
Προμήθεια Προϊόντων Καφέ προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος
1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
για την υποβολή
έγγραφης
οικονομικής
προσφορά, προς
σύναψη
συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια Προϊόντων Καφέ, για κάλυψη
αναγκών Μονάδος, για δύο (2) έτη, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:
α. Φυσικό Αντικείμενο-Εκτιμώμενη Αξία: Περιοδική Προμήθεια Προϊόντων
Καφέ (CPV 15861000-1) για κάλυψη αναγκών Μονάδος, για δύο (2) έτη,
συνολικής εκτιμώμενης αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ
(14.150,00€) χωρίς ΦΠΑ, ως ο πίνακας ειδών του Παραρτήματος «Α» της
παρούσας.
β. Τεχνικές Προδιαγραφές: Ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας.
γ. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 21REQ008671490
ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 21REQ008724877
δ. Διάρκεια Συμφωνητικού: Δύο (2) έτη, από την επομένη της υπογραφής
του συμφωνητικού.
ε. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται
στην Λέσχη Αξιωματικών (Διασπορά Κυλλήνης), στο παραλιακό κέντρο «Μιμόζα»
(Κυλλήνη) και στη Τροφοδοσία της 117ΠΜ (Α/Δ Ανδραβίδας). Οι παραδόσεις των
ειδών θα είναι τμηματικές και θα πραγματοποιούνται εντός 18-ώρου, από την
τοποθέτηση τηλεφωνικής ή έγγραφης παραγγελίας, ανεξαρτήτως της ποσότητάς
τους. Ως ώρες παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από 07:30πμ έως
08:30μμ (Δευτέρα έως Παρασκευή). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός
δύναται να παραταθεί, μετά από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας, κατά εννέα (9)
ώρες επιπλέον. Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί η
παράδοση προϊόντων το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες.
στ. Διαδικασία Παράδοσης-Παραλαβής: Κατά τη διαδικασία παραλαβής
των ειδών, καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, διενεργείται ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος αυτών από τα αρμόδια όργανα (Διαχειριστής ΠΚΑ ή
Διαχειριστές Μερικών Κυλικείων, Αξκος Ωνίων και Ιατρός ή Κτηνίατρος της
Μονάδας), τα οποία θα προβαίνουν σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους
αποδοχής και προσυπογράφουν τα σχετικά παραστατικά την στιγμή της
παραλαβής τους.
ζ. Προσφερόμενες Τιμές - Κρατήσεις: Οι προσφερόμενες τιμές των υπό
προμήθεια ειδών δίνονται ανά μονάδα. Στις τιμές περιλαμβάνουν οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις ποσοστού 0,13468%, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
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κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού
στον ως άνω οριζόμενο τόπο και με τον προβλεπόμενο τρόπο.
η. Προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος: Η δαπάνη υπόκειται στην
προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4%, επί της καθαρής αξίας
(αφαιρουμένων των κρατήσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του
Ν.4172/13.
θ. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο.
ι. Δικαιολογητικά Πληρωμής-Διαδικασία & Χρόνος Εξόφλησης: Εφόσον
έχει ολοκληρωθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και έχουν
προσκομιστεί αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, η
πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται είτε με έκδοση τραπεζικής επιταγής από τη
Διαχείριση Χρηματικού της Μονάδος είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό
του αναδόχου, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου και των λοιπών
δικαιολογητικών πληρωμής. Σημειώνεται ότι τα αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας θα προσκομίζονται με μέριμνα του αναδόχου στο
Τμήμα Οικονομικού εντύπως ή ηλεκτρονικά (e-mail oik.117cw@haf.gr) και θα
ανανεώνονται με μέριμνά του προ της λήξης τους.
ια. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς Συμμετέχοντος: Ο σφραγισμένος
φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει , δίχως να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία:
(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στην
οποία συμμετέχει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης.
(β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2(α) και
(β) του άρθρου 73 Ν.4412/16.
(γ) Να δηλώνεται ότι δεσμεύεται για την παράδοση των ειδών με τα
κατάλληλα ίδια μέσα στις εγκαταστάσεις της Μονάδας.
(δ) Να δηλώνεται ότι δεσμεύεται για την αδιάλειπτη παροχή των
ειδών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
(2) Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος «Γ» της παρούσας, στην οποία θα αναγράφονται οι
προσφερόμενες τιμές (χωρίς Φ.Π.Α.), ολογράφως και αριθμητικά, καθώς και ο
χρόνος ισχύος αυτής.
(3) Αντίγραφα των αδειών των οχημάτων μεταφοράς των ειδών, από
τα οποία θα πιστοποιείται, από αρμόδια Κρατική Αρχή, η καταλληλότητα των
οχημάτων για τη χρήση που προορίζονται.
(4) Στην περίπτωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
είναι έμποροι αλλά όχι παραγωγοί, θα πρέπει να προσκομίσουν, επιπλέον των
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ανωτέρω δικαιολογητικών, Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει , δίχως να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνουν τα
στοιχεία των συνεργαζόμενων προμηθευτών-παραγωγών και το είδος που θα τους
προμηθεύουν.
ιβ. Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών-Έκδοση Απόφασης Ανάθεσης:
(1) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, εκδίδεται
πρακτικό της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, στο οποίο καταγράφονται οι
κατατεθείσες προσφορές, οι λόγοι αποκλεισμού, η κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά
μειοδοσίας των προσφορών που διήλθαν επιτυχώς το στάδιο της αξιολόγησης και
η σχετική γνωμοδότηση.
(2) Η Μονάδα θα ενημερώσει τους προσφέροντες για τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης, με κοινοποίηση του πρακτικού και θα προσκαλέσει τον πρώτο
μειοδότη για την προσκόμιση:
(α) Των δικαιολογητικών που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν.4412/16, ήτοι αποσπάσματος του ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του.
1/ Για τον διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).
2/ Για τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.).
3/ Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των
συνεταιρισμών.
Ο

νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα (για νομικά
πρόσωπα), προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το παραστατικό
εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς ή ταυτίζεται με το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
(β) Των δικαιολογητικών που αφορούν την παρ. 2(α) και 2(β) του
άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται
δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Σημειώνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να καταλαμβάνουν και τον
χρόνο υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της υποβολής
προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104, παρ. 1 του Ν.4412/16. Για
αυτό το λόγο, οι προσφέροντες πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως
πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα
υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι.

(γ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
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νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα τον οικονομικό φορέα
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους
έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. Το αποδεικτικό της
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων (το συγκεκριμένο
αποδεικτικό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του).
ιγ. Τρόπος & Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Οι προσφορές
κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ. 10/21 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 117ΠΜ » στη Γραμματεία της 117ΠΜ με τους
ακόλουθους τρόπους:
(1) Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση «117 Πτέρυγα
Μάχης - Τμήμα Οικονομικού - Ανδραβίδα Ηλείας - ΤΚ 27054» με συστημένη
επιστολή ή Courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Γραμματεία της Μονάδας, προκειμένου
να πρωτοκολληθούν, μέχρι την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00. Ως εκ
τούτου απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές θέματος για την
έκδοση άδειας εισόδου στη Μονάδα ή την παραλαβή των φακέλων προσφοράς
από την Πύλη του Στρατοπέδου στην περίπτωση αποστολής του φακέλου
προσφοράς με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). Σε κάθε περίπτωση, η
Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων
προσφορών που θα αποσταλούν.
(2) Είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, αυτοπροσώπως ή με ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή Αγορών της 117ΠΜ,
μέχρι την ως κάτωθι τιθέμενη ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών.
ιδ. Ημερομηνία Αποσφράγισης-Αξιολόγηση Προσφορών: Οι προσφορές
θα αποσφραγιστούν δημόσια την Πέμπτη 24 Μαΐου 2021 και ώρα 09:00, στα
Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού της 117ΠΜ από την αρμόδια Επιτροπή. Στη
διαδικασία αποσφράγισης δύναται να παρευρίσκονται οι προσφέροντες, κατόπιν
τηλεφωνικής ενημέρωσης του Γραφείου Ασφαλείας της Μονάδας (τηλ:
2623065005-8) για την εξασφάλιση άδειας εισόδου.
ιδ. Χρόνος Ισχύος των Προσφορών: Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει
τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως μη
κανονική.
ιε. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος γνωστοποιεί τον
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από
αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας,
στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της τράπεζας αυτής όταν δεν
εκδίδεται βιβλιάριο. Το ΙΒΑΝ του δικαιούχου αναγράφεται στο συμφωνητικό.
ιστ. Χρηματοδότηση: Εσωτερικοί Πόροι 117ΠΜ
ιζ. Ποινικές Ρήτρες/Κήρυξη του Αναδόχου ως Έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε
περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του,
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εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16.
2. Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 26230-65052, αρμόδιος
Μ.Υ. Μαντάς Λάμπρος. Σε κάθε περίπτωση, ουδείς ενδιαφερόμενος οικονομικός
φορέας ή προσφέροντας δύναται να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις των
υπηρεσιακών Οργάνων.

Σμχος (Ι) Αγγ. Καλλιγαρίδης
Διοικητής
Ακριβές Αντίγραφο
Μ/Υ ΔΕ/Γ (Δ-Ο) Μαντάς Λάμπρος
Βοηθός ΕΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
«Β» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
«Γ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Δ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
Στη Φ.831/ΑΔ.7998/Σ.1505

117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΟΥ
Ανδραβίδα, 15 Ιουν 21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
1. Η ετήσια προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (14.150,00€), χωρίς ΦΠΑ και
αφορά στην περιοδική προμήθεια Προϊόντων Καφέ, με εκτιμώμενη ποσότητα ως ο
κάτωθι πίνακας:

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

1

15861000-1

2

15861000-1

3

15861000-1

ΚΑΦΕΣ ESPRESSO
ARABICA 100% ΣΕ
ΚΟΚΚΟΥΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ)
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ)
ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ NESCAFE 2gr
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - KOYTI
100TEM)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΕΚΤΙΜ.
ΠΟΣΟΤ.

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΘΕΙ
ΣΑ ΑΞΙΑ
ΑΝΑ ΜΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΚΙΛΑ

700

18,00€

12.600,00€

ΚΙΛΑ

50

9,00€

450,00€

TEM

100

11,00€

1.100,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.150,00

2. Η ανωτέρω εκτιμώμενη ποσότητα είναι ενδεικτική, βασίζεται σε απολογιστικά
στοιχεία, δύναται να διαφοροποιηθεί αναλόγως των απαιτήσεων της Μονάδας, δεν
είναι δεσμευτική και ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από την
Π.Α. σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της ποσότητας.
3. Το κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),
στο σύνολο.
Επγος (ΥΟΚ) Βασ. Αναδιώτης
ΕΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Μ/Υ ΔΕ/Γ (Δ-Ο) Μαντάς Λάμπρος
Βοηθός ΕΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Στη Φ.831/ΑΔ.7998/Σ.1505

117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΟΥ
Ανδραβίδα, 15 Ιουν 21

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον προσδιορισμό των ελάχιστων
τεχνικών απαιτήσεων για την περιοδική προμήθεια Προϊόντων Καφέ.
Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

-

1. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν
τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις εκάστοτε περί τροφίµων
ισχύουσες διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίµων θα πρέπει να αναγράφεται
η ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες μεταγενέστερη από
την ημερομηνία παράδοσής τους.
2. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών να αναγράφονται
επί των συσκευασιών από την παρασκευάστρια εταιρεία.
3. Οι απαιτήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με χορήγηση και εγκατάσταση
από τον προμηθευτή, εντός μίας (1) εβδομάδας από την υπογραφή του
συμφωνητικού, είναι οι κάτωθι:
α. Δύο (2) τεµάχια μονής αυτόµατης δοσοµετρικής μηχανής espresso.
β. Δύο (2) τεµάχια διπλής αυτόµατης δοσοµετρικής μηχανής espresso.
γ. Ένα (1) τεµάχιο τριπλής αυτόµατης δοσοµετρικής μηχανής espresso.
.
δ. Έξι (6) τεμάχια μύλος άλεσης κόκκων καφέ.
ε. Πέντε (5) τεμάχια φραπεδιέρας ΙΝΟΧ επαγγελματικής, με δυνατότητα
ανάδευση πάγου.
4. Ο ανωτέρω εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και
τελευταίας τεχνολογίας.
5. Για την παροχή νερού στις αυτόµατες δοσοµετρικές μηχανές θα πρέπει να
τοποθετηθεί υποχρεωτικά φίλτρο ενεργού άνθρακα, µε μέριµνα και έξοδα του
προμηθευτή.
6. Η τοποθέτηση του εξοπλισµού θα γίνει µε μέριµνα και έξοδα του
προμηθευτή, σε τοποθεσίες που θα του υποδειχθούν από τα αρµόδια όργανα της
Μονάδας. Εφόσον υφίσταται απαίτηση για καθαρισμό των δοσοµετρικών
μηχανών, αυτό θα χορηγείται δωρεάν από τον προμηθευτή.
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7. Η ευθύνη της καλής λειτουργίας και συντήρησης των δοσοµετρικών
μηχανών και λοιπού παρεχόμενου εξοπλισµού βαρύνει τον προμηθευτή.
Επιπλέον, υποχρεωτική είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης η οποία θα
περιλαμβάνει περιοδική συντήρηση/καθαρισµό/έλεγχο κατ’ ελάχιστο µία (1) φορά
το μήνα των δοσοµετρικών μηχανών, αποκατάσταση τυχόν βλαβών και αν
απαιτηθεί αντικατάσταση μηχανής ή του λοιπού εξοπλισμού. Ο σχετικός έλεγχος
της συντήρησης του προμηθευτή, θα διενεργείται από τους αντίστοιχους
∆ιαχειριστές Μερικών Κυλικείων.
8. Κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων, θα παρουσιασθεί η χρήση τους
στους αρµόδιους ∆ιαχειριστές Μερικών Κυλικείων, καθώς και στους βοηθούς τους.
Η εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού της Μονάδας, θα γίνει µε μέριµνα
και έξοδα του προμηθευτή.
9. Ο εξοπλισµός θα χορηγηθεί µε τη µορφή χρησιδανείου και η Υπηρεσία δεν
φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµιές που θα οφείλονται σε κακόβουλη χρήση του
εξοπλισµού, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις όπως πλημύρα, πυρκαγιά, κλοπή
κλπ.
Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ
1. Η μεταφορά και η διάθεση των ειδών επιτρέπεται με οχήματα που
διαθέτουν κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές και
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά των ειδών αυτών,
εφοδιασμένα με τις σχετικές άδειες καταλληλότητας.
2. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά, διανομή και διάθεση,
πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, ώστε τα προϊόντα που μεταφέρονται
να προφυλάσσονται με αυτόν τον τρόπο από πιθανές μολύνσεις - αλλοιώσεις.
3. Απαγορεύεται η μεταφορά προϊόντων με οχήματα που μεταφέρουν
ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με
οιοδήποτε τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων αυτών.
ΣΤ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
1. Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τμηματικές και θα πραγματοποιούνται
εντός 18-ώρου, κατόπιν έγγραφης ή τηλεφωνικής παραγγελίας, στις εγκαταστάσεις
της Μονάδος (Α/Δ Ανδραβίδας - Κυλλήνη), ανεξαρτήτως ποσότητάς τους.
2. Οι επιθυμητές ώρες παράδοσης για την Λέσχη Αξ/κων και το Σμ.
Τροφοδοσίας ορίζονται οι από της 07:30 πμ έως της 08:30 μμ (Δευτέρα έως και
Παρασκευή). Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί η παράδοση
ειδών το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες.
3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, καθ’ όλη την διάρκεια της
σύμβασης, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αυτών από τα αρμόδια
όργανα (Διαχειριστής ΠΚΑ ή Διαχειριστές Μερικών Κυλικείων, Αξκος Ωνίων και
Ιατρός ή Κτηνίατρος της Μονάδας), τα οποία θα προβαίνουν σε όλους τους
προβλεπόμενους ελέγχους αποδοχής και προσυπογράφουν τα σχετικά
παραστατικά την στιγμή της παραλαβής τους.
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα είδη δεν ανταποκρίνονται, είτε στις
προδιαγραφές, είτε στην παραγγελία που τοποθετήθηκε, ο προμηθευτής
ενημερώνεται εγγράφως για την, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, αντικατάσταση
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τους. Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής είτε αρνηθεί να τα
αντικαταστήσει, είτε τα αντικαταστήσει με χρονική καθυστέρηση, αποτελούν αιτίες
επιβολής κυρώσεων.
Ζ. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Έλεγχοι Εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του
αναδόχου, ώστε να ελέγξει τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών
απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και των λοιπών απαιτήσεων της
κείμενης νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να
διενεργήσει αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης
και συσκευασίας του τροφίμου. Για το σύνολό ή μέρος των προαναφερθέντων, η
Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον ΕΦΕΤ ή άλλη αρμόδια κρατική Αρχή,
στοιχεία πρόσφατων ελέγχων. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων
καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα καθοριζόμενα
στη σύμβαση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της
ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή
έκπτωτου ή όσων άλλων απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί.
2. Έλεγχοι κατά τη Παραλαβή
α. Η Επιτροπή παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς
παράδοση τροφίμων, της ποσότητας που παραδίδεται, τις απαιτήσεις ποιότητας,
τις απαιτήσεις συσκευασίας καθώς και τις απαιτήσεις επισήμανσης, όπως αυτές
περιγράφονται ανωτέρω. Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να
προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους, κατόπιν δειγματοληψίας, παρουσία του
οικονομικού φορέα ή του αντιπροσώπου του, σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας
ποσότητας. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και τα δείγματα που
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση
αντικατάσταση τους. Τα δείγματα θα προσκομίζονται για εργαστηριακό έλεγχο
προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:
(1) Μικροβιολογικό
(2) Χημική Ανάλυση
(3) Ιστολογική Εξέταση
β. Σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν.4412/16 τα δείγματα για κάθε είδους
εργαστηριακό έλεγχο θα λαμβάνονται εις διπλούν (δείγμα - αντιδείγμα).
γ. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων
δεν είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων, επιβάλλονται
στον οικονομικό φορέα οι προβλεπόμενες κυρώσεις κατά το περιεχόμενο της
Σύμβασης και την Εθνική Νομοθεσία.
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δ. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά
άμεσα τα αλλοιωμένα είδη.
Επγος (ΥΟΚ) Βασ. Αναδιώτης
ΕΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Μ/Υ ΔΕ/Γ (Δ-Ο) Μαντάς Λάμπρος
Βοηθός ΕΟΥ
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117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΟΥ
Ανδραβίδα, 15 Ιουν 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
Στη Φ.831/ΑΔ. 7998/Σ.1505

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: ……………………………………………………….
ΑΦΜ: ………………………………..

ΔΟΥ: ……………………………..

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………..
Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ…………… fax…………… email ……………………….

Α/Α

CPV

Περιγραφή Ειδών

Μ.Μ.

(1)

(2)

(3)

(4)

1

15861000-1

2

15861000-1

3

15861000-1

ΚΑΦΕΣ ESPRESSO
ARABICA 100% ΣΕ
ΚΟΚΚΟΥΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ)
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΕΜΠΟΡΙΟΥ
1 ΚΙΛΟΥ)
ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ
NESCAFE 2gr
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ - KOYTI
100TEM)

Ποσ (5)

ΚΙΛΑ

Συνολική Αξία
χωρίς Φ.Π.Α.
(€)

1

2

(7)

Ολογράφως
(8)
3

700

ΚΙΛΑ

50

TEM

100

5

Τιμή/ΜΜ
χωρίς
Φ.Π.Α. (€)
(6)

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :
(10)
6

Φ.Π.Α. (€) :
(11)

7

Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :
(12)

1 Αναγράφεται η προσφερόμενη Τιμή Μονάδας Μέτρησης εκάστου προσφερόμενου είδους σε ευρώ (μόνο αριθμητικά
με δύο δεκαδικά ψηφία)
2 Αναγράφεται η Συνολική Αξία εκάστου προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ, αριθμητικά με δύο
δεκαδικά ψηφία, η οποία πρέπει να προκύπτει ως το γινόμενο της Ποσότητας [Στήλη (5) επί την Τιμή Μονάδας Μέτρησης
Στήλη (6)].
3 Αναγράφονται ολογράφως τα αριθμητικά ποσά της Στήλης (7) και των πεδίων (10), (11) και (12).
4 Αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α., στο οποίο υπάγεται έκαστο προσφερόμενο είδος, όπως αυτό ισχύει κατά
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
5 Αναγράφεται η Συνολική Αξία των προσφερόμενων ειδών χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ, αριθμητικά με δύο δεκαδικά
ψηφία, η οποία πρέπει να προκύπτει ως το άθροισμα των Συνολικών Αξιών της Στήλης
6 Αναγράφεται ο Συνολικός Φ.Π.Α. σε ευρώ, ο οποίος βαρύνει την προμήθεια των προσφερόμενων ειδών,
αριθμητικά με δύο δεκαδικά ψηφία και πρέπει να προκύπτει ως το άθροισμα των Φ.Π.Α. εκάστου προσφερόμενου είδους με
βάση το ποσοστό Φ.Π.Α. της Στήλης (9).
7 Αναγράφεται η Συνολική Αξία των προσφερόμενων ειδών με Φ.Π.Α. σε ευρώ, αριθμητικά με δύο δεκαδικά
ψηφία, η οποία πρέπει να προκύπτει ως το άθροισμα των πεδίων (10) και (11).

ΦΠΑ
(%)
(9)
4
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2. Ισχύς Προσφοράς: …………………… (……) ……………………………..

Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
……………………………….
(υπογραφή – σφραγίδα)

Επγος (ΥΟΚ) Βασ. Αναδιώτης
ΕΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Μ/Υ ΔΕ/Γ (Δ-Ο) Μαντάς Λάμπρος
Βοηθός ΕΟΥ
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117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΟΥ
Ανδραβίδα, 15 Ιουν 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
Στη Φ.831/ΑΔ.7998/Σ.1505

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο /21
Για την Περιοδική Προμήθεια Προϊόντων Καφέ.
1. Στην Ανδραβίδα σήμερα ……-……-……-……… μεταξύ των παρακάτω
υπογεγραμμένων:
α. Του Σμηνάρχου (Ι) Άγγελου Καλλιγαρίδη, Διοικητή της 117ΠΜ, ως
εκπρόσωπος της Π.Α. και
β. Του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «………………………………»
(ΑΦΜ ……………….., ΔΟΥ ……………, Διεύθυνση ………………………….., τηλ.
………………., fax ………………, e-mail ……………………), που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον/την κ. ……………………………….. με τον ……………. Α.Δ.Τ., η
οποία στο εξής θα ορίζεται ως ο «Ανάδοχος», συμφωνήθηκε η περιοδική
προμήθεια αγαθών, ως κάτωθι:

Α/Α

CPV

Περιγραφή Ειδών

Μ.Μ.

Ποσ

Τιμή/ΜΜ χωρίς
Φ.Π.Α. (€)

Συνολική Αξία
χωρίς Φ.Π.Α.
(€)

Φ.Π.Α.
(%)

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :
Φ.Π.Α. (€) :
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :

2. Η ανωτέρω εκτιμώμενη ποσότητα είναι ενδεικτική, βασίζεται σε απολογιστικά
στοιχεία, δύναται να διαφοροποιηθεί αναλόγως των απαιτήσεων της Μονάδας, δεν
είναι δεσμευτική και ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από την
Π.Α. σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της ποσότητας.
3. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στο ΠΚΑ 117ΠΜ (Διασπορά
Κυλλήνης), στο παραλιακό κέντρο «Μιμόζα» (Κυλλήνη) και στα Μερικά Κυλικεία
117ΠΜ (Α/Δ Ανδραβίδας), με κατάλληλα ίδια μέσα του αναδόχου. Οι παραδόσεις
των ειδών θα είναι τμηματικές και θα πραγματοποιούνται εντός 18-ώρου, από την
τοποθέτηση τηλεφωνικής ή έγγραφης παραγγελίας, ανεξαρτήτως της ποσότητάς
τους. Ως ώρες παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από 07:30πμ έως
08:30μμ (Δευτέρα έως Παρασκευή). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός
δύναται να παραταθεί, μετά από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας, κατά εννέα (9)
ώρες επιπλέον. Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί η
παράδοση προϊόντων το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες.
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4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, καθ’ όλη την διάρκεια της
σύμβασης, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αυτών από τα αρμόδια
όργανα (Διαχειριστής ΠΚΑ ή Διαχειριστές Μερικών Κυλικείων, Αξ/κος Ωνίων και
Ιατρός ή Κτηνίατρος της Μονάδας), τα οποία θα προβαίνουν σε όλους τους
προβλεπόμενους ελέγχους αποδοχής και προσυπογράφουν τα σχετικά
παραστατικά την στιγμή της παραλαβής τους.
5. Η πληρωμή του αναδόχου, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των ειδών και έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά φορολογικής (για
είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης) και ασφαλιστικής
ενημερότητας (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο) σε
ισχύ, θα γίνεται είτε με έκδοση τραπεζικής επιταγής από τη Διαχείριση Χρηματικού
της Μονάδος είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου, το
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών
πληρωμής. Σημειώνεται ότι τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας θα προσκομίζονται με μέριμνα του αναδόχου στο Τμήμα
Οικονομικού εντύπως ή ηλεκτρονικά (e-mail oik.117cw@haf.gr) και θα
ανανεώνονται με μέριμνά του προ της λήξης τους.
6. Ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου είναι ΙΒΑΝ ……………………….
της Τράπεζας …………………….
7. Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις ποσοστού 0,13468%, υπολογιζόμενες επί
της συνολικής αρχικής αξίας εκάστοτε τιμολογίου(αξία προ ΦΠΑ).
8. Επιπρόσθετα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος, με συντελεστή 4%
υπολογιζόμενος στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των
προαναφερθέντων κρατήσεων από την αρχική, προ ΦΠΑ, αξία του τιμολογίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4254/14. Η Μονάδα μετά την εξόφληση, θα χορηγήσει
σχετική βεβαίωση για την παρακράτηση του ανώτερου φόρου, προκείμενου να
χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή της ετησίας φορολογικής του δήλωσης του
Αναδόχου στην οικεία ΔΟΥ.
9. Διάρκεια Συμφωνητικού: Δύο (2) έτη, από την επομένη της υπογραφής του
συμφωνητικού, ήτοι έως την ……………..……………..
10. Ποινικές Ρήτρες/Κήρυξη του Αναδόχου ως Έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε
περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του
εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16.
11. Ο ανάδοχος αποδέχεται τους όρους της παρούσας και του Παραρτήματός
της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και αναλαμβάνει την παραπάνω
προμήθεια ονομαστικού ποσού ευρώ ………………………………… (…………..€).
12. Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λήξης της παρούσας σύμβασης
στις περιπτώσεις:
α. Που συναφθεί συμφωνία πλαίσιο είτε από κεντρικό όργανο του φορέα
διοίκησης είτε από όργανο διακλαδικού ενδιαφέροντος, χωρίς ο ανάδοχος να
δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση.
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β. Οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, ακόμα και αν δεν υπάρχει σπουδαίος
λόγος, χωρίς δικαίωμα του αναδόχου να ζητήσει αποζημίωση, λαμβάνοντας
κυρίως υπόψη τα χρηματικά διαθέσιμά της.
13. Το παρόν συμφωνητικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο
(2) συμβαλλομένους, υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτού, εκ των
οποίων το ένα (1) λαμβάνει ο ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Επγος (ΥΟΚ) Βασ. Αναδιώτης
ΕΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Μ/Υ ΔΕ/Γ (Δ-Ο) Μαντάς Λάμπρος
Βοηθός ΕΟΥ

