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1.ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αναφζρεται ςτθν προμικεια τροφϊν για τθν ςίτιςθ των
αδζςποτων ηϊων που βρίςκονται εντόσ των ορίων του Διμου Θλιοφπολθσ, ςφμφωνα με τθν
Απόφαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν (ΑΔΑ:Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2)«για τθν ζκτακτθ
επιχοριγθςθ ςε Διμουσ τθσ χϊρασ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν αναφορικά με τθν προςταςία
των αδζςποτων μικρϊν ηϊων ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ
εμφάνιςθσ του κορονοϊοφ COVID-19».
Όπωσ είναι γνωςτόοι διμοι ζχουν πλζον τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν διαχείριςθ των
αδζςποτων ηϊων ςτα γεωγραφικά τουσ όρια, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
το πλαίςιο αυτό τθσ διαχείριςθσ των αδζςποτων ηϊωνκρίνεται απαραίτθτθ θ προμικεια παροχι τροφϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ςίτιςισ τουσ, όπωσ ακολουκεί:
ΣΡΟΦΕ ΓΙΑ ΓΑΣΕ ΚΑΙ ΚΤΛΟΤ
Α/Α

Περιγραφι Είδουσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ποςότθτα

1.

Σφπου REFLEX STERILISED CAT FISH 15kg
ιιςοδφναμοαυτοφ

άκοσ

75

2.

Σφπου REFLEX ADULT CAT CHICKEN 15kg
ιιςοδφναμοαυτοφ

άκοσ

65

3.

ΣφπουENJOY ADULT CAT MULTICOLOR ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ
15kgιιςοδφναμοαυτοφ

άκοσ

45

4.

ΣφπουEPPUPPYMEDIUMDIGESTION+10kgι
ιςοδφναμο αυτοφ

άκοσ

6

5.

ΣφπουEPADULTMEDIUMDIGESTION+10kgιιςοδφναμο
αυτοφ

άκοσ

50

Θ παροφςα μελζτθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του
Ν.4412/2016 και το Ν.4555/2018, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
Θ υλοποίθςθ τθσ παραπάνω προμικειασ κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ
προμικειασ ςε τρίτουσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι
άποψθ προςφοράσ αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ.
Ο Διμοσ ενδιαφζρεται για είδθ αρίςτθσ ποιότθτασ και διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει
ςχετικά δείγματα κατά τθν αξιολόγθςθ. Σα ζξοδα μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ των προσ
προμικεια ειδϊν κα βαρφνουν τον μειοδότθ.Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να
υποβάλλουν προςφορά μόνο για τθ ςυνολικι προκθρυχκείςα ποςότθτα όπωσ παρουςιάηεται
ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ.
Θ ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των ζξι χιλιάδων διακοςίωνςαράντα εννζαευρώ
και ενενιντα επτά λεπτών(€6.249,97)ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24% και κα βαρφνει
τονΚ.Α.00.6495.0014 με το ποςό των χιλίων διακοςίων πενιντα δυο ευρώ(€1.252,00)και
τον ΚΑ.15.6699.0010 με το ποςό των τεςςάρων χιλιάδων εννιακοςίων ενενινταεπτά ευρϊ
και ενενιντα επτά λεπτϊν(€4.997,97)του ιςχφοντοσ Προχπολογιςμοφ για το οικονομικό ζτοσ
2020 του Διμου Θλιοφπολθσ.
2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
-

-

-

Οι ηωοτροφζσ κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και κα ελεγχκοφν με βάςθ τισ
προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ.
Θα είναι κατάλλθλεσ, υποαλλεργικζσκαι πλιρεισ ιςορροπθμζνεσ τροφζσ, για γάτεσ και
γατάκια, όπωσ τροφζσ με κοτόπουλο, και για ςτειρωμζνεσ γάτεσ κα είναι τροφζσ με
ψάρι.
Επίςθσ κα είναι κατάλλθλεσ, υποαλλεργικζσ και πλιρεισ ιςορροπθμζνεσ ηωοτροφζσ
εμπλουτιςμζνεσ με πρεβιοτικά, για κουτάβια και νεαροφσ ςκφλουσ (<1 ζτουσ)και για
ενιλικουσ (> 1 ζτοσ και βάρουσ από 10 – 25 kg)μεςαίου μεγζκουσ φυλϊν με
ευαίςκθτο πεπτικό ςφςτθμα.
Οι ηωοτροφζσ κα παραδίδονται ςε ςυςκευαςίεσ των 10Kg ι των 15Kg, ςφραγιςμζνεσ,
ςτεγνζσ και κακαρζσ.
Θα ζχουν θμερομθνία λιξθσ μεγαλφτερθ του ενόσ (1) ζτουσαπό τθν θμερομθνία
παραλαβισ.
το ςάκο ι ςε προςαρτθμζνθ ετικζτα κα αναγράφονται αναγνωριςτικζσ ενδείξεισ
μεταξφ των οποίων θ κρεπτικι ςφςταςθ τθσ τροφισ, θ ςφνκεςθ, θ μζςθ ανάλυςθ, οι
ηωικζσ πρωτεΐνεσ, το βάροσ, οι τυχόν οδθγίεσ χριςθσ, θ εμπορικι ονομαςία, θ
εταιρικι επωνυμία, θ διεφκυνςθ του παραςκευαςτι, θ χϊρα προζλευςθσ κ.λ.π. Οι
παραπάνω ενδείξεισ πρζπει να είναι και να παραμζνουν ανεξίτθλεσ και
ευανάγνωςτεσ.

-

Θ ςφνκεςθ, θ μορφι, θ ςυςκευαςία, θ διακίνθςθ, θ αποκικευςθ, θ διάκεςθ των
ηωοτροφϊν κα είναι ςφμφωνθ με τθ ςχετικι νομοκεςία όπωσ αυτι ζχει
τροποποιθκεί, αντικαταςτακεί και ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με τον «περί
Ηωοτροφϊν και Προςκετικϊν των Ηωοτροφϊν (Ζλεγχοσ Ποιότθτασ, Προμικειασ και
Χριςεωσ)» Νόμο του 1993 (13-Ι/1993) και τισ τροποποιιςεισ του, (34-Ι/2001, 53Ι/2002, 19-Ι/2004, 125-Ι2004, 33Ι/2006, 30-Ι/2007) κακϊσ και τουσ Ν.4039/2012 και
Ν.4235/2014.
Θλιοφπολθ 2/11/2020
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α Περιγραφι Είδουσ

1.

Σφπου REFLEX STERILISED
ιιςοδφναμοαυτοφ

ΣΡΟΦΕ ΓΙΑ ΓΑΣΕ ΚΑΙ ΚΤΛΟΤ
Μονάδα ΣιμιΜονάδοσ Ποςότθτα ΚΑΘΑΡΗ
Μζτρθςθσ
(€)
ΣΙΜΗ
(€)
CAT FISH 15kg
άκοσ
20,40
75
1.530,00

Σφπου REFLEX ADULT CAT CHICKEN 15kg
2.

ιιςοδφναμοαυτοφ

άκοσ

21,30

65

1.384,50

3.

ΣφπουENJOY ADULT CAT MULTICOLOR ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ
15kgιιςοδφναμοαυτοφ

άκοσ

16,32

45

734,40

4.

ΣφπουEPPUPPYMEDIUMDIGESTION+10kgι
ιςοδφναμο αυτοφ

άκοσ

25,65

6

153,90

5.

ΣφπουEPADULTMEDIUMDIGESTION+10kgιιςοδφναμο
αυτοφ

άκοσ

24,75

50

1237,50

ΤΝΟΛΟ

5.040,30

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

1.

ΣΡΟΦΕ ΓΙΑ ΓΑΣΕ ΚΑΙ ΚΤΛΟΤ
Μονάδα
ΣιμιΜον
Μζτρθςθσ
άδοσ (€)
Σφπου REFLEX STERILISED CAT FISH
15kg ιιςοδφναμοαυτοφ
άκοσ

2.

Σφπου REFLEX ADULT CAT CHICKEN
15kg ιιςοδφναμοαυτοφ

Α/
Α

Περιγραφι Είδουσ

4.

ΣφπουENJOY ADULT CAT
MULTICOLOR ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ
15kgιιςοδφναμοαυτοφ
ΣφπουEPPUPPYMEDIUMDIGESTION+1
0kgι ιςοδφναμο αυτοφ

5.

ΣφπουEPADULTMEDIUMDIGESTION+1
0kgιιςοδφναμο αυτοφ

3.

Ποςότθτα

75

άκοσ

65

άκοσ

45

άκοσ

6

άκοσ

50
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΙΜΗ (€)

1.209,67
6.249,97

φνολο ολογράφωσ:………………………………………………………………………………………………………………….
ΦΠΑ 24%:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Γενικό φνολο ολογράφωσ:……………………………………………………………………………………………………….
Θμερομθνία:………………….

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
(Ονομ/μο – Τπογραφι‐φραγίδα)
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Θ υλοποίθςθ τθσ παροφςασ προμικειασ αφορά τθν ςτθν προμικεια τροφϊν για τθν ςίτιςθ
των αδζςποτων ηϊων που βρίςκονται εντόσ των ορίων του Διμου Θλιοφπολθσ, ςφμφωνα με
τθν Απόφαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν (ΑΔΑ:Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2)«για τθν ζκτακτθ
επιχοριγθςθ ςε Διμουσ τθσ χϊρασ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν αναφορικά με τθν προςταςία
των αδζςποτων μικρϊν ηϊων ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ
εμφάνιςθσ του κορονοϊοφ COVID-19».
Όπωσ είναι γνωςτόοι διμοι ζχουν πλζον τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν διαχείριςθ των
αδζςποτων ηϊων ςτα γεωγραφικά τουσ όρια, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
το πλαίςιο αυτό τθσ διαχείριςθσ των αδζςποτων ηϊωνκρίνεται απαραίτθτθ θ προμικεια παροχι τροφϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ςίτιςισ τουσ.
Θ ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των ζξι χιλιάδων διακοςίωνςαράντα εννζαευρώ
και ενενιντα επτά λεπτών(€6.249,97)ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24% και κα βαρφνει
τονΚ.Α.00.6495.0014 με το ποςό των χιλίων διακοςίων πενιντα δυο ευρώ(€1.252,00)και
τον ΚΑ.15.6699.0010 με το ποςό των τεςςάρων χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα επτά ευρϊ
και ενενιντα επτά λεπτϊν(€4.997,97)του ιςχφοντοσ Προχπολογιςμοφ για το οικονομικό ζτοσ
2020 του Διμου Θλιοφπολθσ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ κατά ςειρά είναι :

1.
2.
3.
4.

Σεχνικι Ζκκεςθ - ΣεχνικζσΠροδιαγραφζσ
Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
Σιμολόγιο Προςφοράσ
Γενικι υγγραφι Τποχρεϊςεων

ΑΡΘΡΟ 3ο
Θ παροφςα μελζτθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν.
4412/2016 και του Ν.4555/2018, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο προςφζρων-οικονομικόσ φορζασ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του κα προςκομίςει
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ από
αρμόδια Αρχι ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι τθρεί τισ υποχρεώςεισ του όπωσ αυτζσ
απορρζουν από το άρκρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίςκεται ςε μια από τισ
καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 κακώσ και ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτα άρκρα 79 ζωσ 81 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο μειοδότθσ-οικονομικόσ φορζασ κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των παρ.2 και 3 του άρκρου 80 του Ν.4412/2016 κα προςκομίςει τα παρακάτω
δικαιολογθτικά, τα οποία κα φζρουν θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ ι προγενζςτερθ
αυτισ:
α) απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου,
β) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ και
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
ΑΡΘΡΟ 6ο
Οι ηωοτροφζσ κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και κα ελεγχκοφν με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ
προδιαγραφζσ. Θα είναι κατάλλθλεσ, υποαλλεργικζσ και πλιρεισ ιςορροπθμζνεσ τροφζσ, για
γάτεσ και γατάκια, όπωσ τροφζσ με κοτόπουλο, και για ςτειρωμζνεσ γάτεσ κα είναι τροφζσ
με ψάρι. Επίςθσ κα είναι κατάλλθλεσ, υποαλλεργικζσ και πλιρεισ ιςορροπθμζνεσ ηωοτροφζσ
εμπλουτιςμζνεσ με πρεβιοτικά για κουτάβια και νεαροφσ ςκφλουσ (<1 ζτουσ) και για
ενιλικουσ (> 1 ζτοσ και βάρουσ από 10 – 25 kg) μεςαίου μεγζκουσ φυλϊν με ευαίςκθτο
πεπτικό ςφςτθμα.
Οι ηωοτροφζσ κα παραδίδονται ςε ςυςκευαςίεσ των 10Kg ι 15Kg, ςφραγιςμζνεσ, ςτεγνζσ και
κακαρζσ. Θα ζχουν θμερομθνία λιξθσ μεγαλφτερθ του ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία
παραλαβισ. το ςάκο ι ςε προςαρτθμζνθ ετικζτα κα αναγράφονται αναγνωριςτικζσ
ενδείξεισ μεταξφ των οποίων θ κρεπτικι ςφςταςθ τθσ τροφισ, θ ςφνκεςθ, θ μζςθ ανάλυςθ,
οι ηωικζσ πρωτεΐνεσ, το βάροσ, οι τυχόν οδθγίεσ χριςθσ, θ εμπορικι ονομαςία, θ εταιρικι
επωνυμία,θ διεφκυνςθ του παραςκευαςτι, θ χϊρα προζλευςθσ κ.λ.π.. Οι παραπάνω
ενδείξεισ πρζπει να είναι και να παραμζνουν ανεξίτθλεσ και ευανάγνωςτεσ. Θ ςφνκεςθ, θ
μορφι, θ ςυςκευαςία, θ διακίνθςθ, θ αποκικευςθ, θ διάκεςθ των ηωοτροφϊν κα είναι
ςφμφωνθ με τθ ςχετικι νομοκεςία όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί, αντικαταςτακεί και ιςχφει
κάκε φορά ςφμφωνα με τον «περί Ηωοτροφϊν και Προςκετικϊν των Ηωοτροφϊν (Ζλεγχοσ
Ποιότθτασ, Προμικειασ και Χριςεωσ)» Νόμο του 1993 (13-Ι/1993) και τισ τροποποιιςεισ του,
(34-Ι/2001, 53-Ι/2002, 19-Ι/2004, 125-Ι2004, 33Ι/2006, 30-Ι/2007) κακϊσ και τουσ
Ν.4039/2012 και Ν.4235/2014.
Όλα τα υπό προμικεια είδθ πρζπει να είναι Αϋ ποιότθτασ, ςφμφωνα με όςα ιςχφουν ςτθν
αγορά, τθσ απόλυτθσ αρεςκείασ του Διμου, χωρίσ ο προμθκευτισ να μπορεί να επικαλεςτεί
για όφελόσ του οποιαδιποτε αςάφεια ωσ προσ τθν ποιότθτα και να εφαρμόηονται οι
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ όπωσ αυτζσ ιςχφουν. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται,

εφόςον τα προϊόντα δεν καλφπτουν τουσ όρουσ υγιεινισ διατροφισ, να τα αντικαταςτιςει
αμζςωσ με υπόδειξθ τθσ Τπθρεςίασ χωρίσ επιπλζον πλθρωμι. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται
να τα αντικαταςτιςει με άλλα κατάλλθλα προϊόντα αυκθμερόν και χωρίσ πρόςκετθ
επιβάρυνςθ του Διμου. τθν περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν ςυμμορφωκεί με τθν
παραπάνω υποχρζωςι του, κα κινθκεί εναντίον του θ διαδικαςία για τθν κιρυξι του ωσ
ζκπτωτου από τθν προμικεια.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Οι τιμζσ του ςυμβατικοφ τιμολογίου είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια
τθσ προμικειασ και για κανζνα λόγο δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ. Θ πλθρωμι κα
γίνει τμθματικά με εντάλματα που κα εκδοκοφν με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των τιμολογίων μετά τθν οριςτικι παραλαβι των προϊόντων. Σαεντάλματα κα
ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με το άρκρο 200 του
Ν.4412/2016 και εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ, δεν διαπίςτωςε καμία κακοτεχνία ωσ προσ
τθν ποιότθτα και ποςότθτα των προϊόντων.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το υλικό, τθ μεν πρϊτθ δόςθ μζςα ςε τριάντα
μζρεσ (30) εργάςιμεσ θμζρεσ ςφμφωνα με το άρκρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 και με
τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ και τθ δεφτερθ δόςθ όχι αργότερα από τθν 20/12/2020
από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των
προϊόντων μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από
ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου,
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό
χρόνο παράδοςθσ. τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Θ απόφαςθ παράταςθσ
εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ
του προμθκευτι. τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία
λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. ε
κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ
ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκοφν ταπροϊόντα, ο
προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία
που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των προϊόντων και τθν επιτροπι
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα προϊόντα, τουλάχιςτον
πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.Μετά από κάκε προςκόμιςθ προϊόντοσ ςτθν αποκικθ
υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό,
κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία

προςκόμιςθσ, τα προϊόντα, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.
ε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράταςθσ κα ακολουκιςουν οι κυρώςεισ που προβλζπονται
ςτο άρκρο 207 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Σον ανάδοχο κα βαρφνουν εξ ολοκλιρου φόροι, τζλθ και κρατιςεισ που ιςχφουν τθν θμζρα
του Διαγωνιςμοφ και κάκε άλλθ μελλοντικι νόμιμθ κράτθςθ. Σα πάςθσ φφςεωσ ζξοδα
δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ (αρχικοφ και τυχόν επαναλθπτικοφ) βαρφνουν τουσ
υποψιφιουσ προμθκευτζσ.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ
που διοικεί τθ ςφµβαςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ µπορεί να παρατείνεται µζχρι
το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ
τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειµενικάδικαιολογθµζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου.
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθµα
παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν
ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφµβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ
ςφμφωνα με το άρκρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 12ο
1. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των
προϊόντων, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ
αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ
χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω
εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα προϊόντα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
2.Θ επιςτροφι των προϊόντων που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ
ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. τθν περίπτωςθ αυτι
ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και
αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ
τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του
προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν
εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και
επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο
προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν
καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
3.Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των προϊόντων που
απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να
κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που
απορρίφκθκε.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν αςφάλεια
του προςωπικοφ που απαςχολεί, κακϊσ και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε
οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα και ζχει αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ τόςο τισ αςτικζσ όςο
και ποινικζσ για ςωματικζσ βλάβεσ ι ηθμιζσ που τυχόν ςυμβοφν, είτε από δικι του
υπαιτιότθτα είτε από εργαηόμενο ςε αυτόν εργατοτεχνικό προςωπικό, το οποίο αςφαλίηει
ςτον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα. Τποχρεοφται επίςθσ να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ
εργατικισ νομοκεςίασ, τισ περί προςλιψεων, εργατικϊν ατυχθμάτων και όλουσ εν γζνει τουσ
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Οι αναγραφόμενεσ ποςότθτεσ είναι οι εκτιμοφμενεσ ωσ μζγιςτεσ απαραίτθτεσ ποςότθτεσ
παράδοςθσ και είναι ενδεικτικζσ και όχι δεςμευτικζσ. Δθλαδι, κακϊσ οι παραγγελίεσ κα
γίνονται ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Διμου, είναι πολφ πικανό να μθν χρειαςτοφν
να παραδοκοφν ςτο ςφνολό τουσ οι εκτιμοφμενεσ ωσ μζγιςτεσ ποςότθτεσ.
υνεπϊσ, ςε περίπτωςθ μθ προμικειασ του ςυνόλου τθσ αναγραφόμενθσ ςτθ ςφμβαςθ
ποςότθτασ, (θ οποία είναι το ςφνολο των εκτιμοφμενων ωσ μζγιςτων απαραίτθτων
ποςοτιτων για το Διμο), εφόςον οι ανάγκεσ του Διμου επιβάλουν ότι δεν είναι απαραίτθτθ
θ λιψθ όλθσ τθσ εκτιμοφμενθσ ωσ μζγιςτθσ απαραίτθτθσ ποςότθτασ, ο προμθκευτισ δεν
δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ γι αυτό από το Διμο.
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του
και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου και ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 105 και 203 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Για ότι δεν προβλζφκθκε κακϊσ και για τθν επίλυςθ διαφορϊν, ιςχφουν οι διατάξεισ του
Ν.4412/16 κακϊσ και για τθν επίλυςθ διαφορϊν αρμόδια είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια.
Θλιοφπολθ 2/11/2020
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