ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΔΑΣΩΝ & Δ.Π.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΡΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΗΛ: 2102124656

Α. Είδος Καταχώρησης : Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
CPV 30216130-6

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BARCODE READER

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

4 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΟ 2011ΣΕ08420001

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – Όπως αναφέρονται στην σχετική απόφαση
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
(113980/2169/24/09/2014)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ Π ΡΟΣΦΟΡΩΝ

24/09/2014

09-10-2014 & ΩΡΑ 11:00 π.µ (ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31 4Ος ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦ. 413, ΑΘΗΝΑ )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓ. ΤΗΛ. 210-2124656
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31 ΤΚ. 10164 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
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INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.09.25 12:19:23
EEST
Reason:
Location: Athens

Αθήνα

24 /09/ 2014

Αριθ. Πρωτ: 113980/2169

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π
ΤΜΗΜΑ: Δ΄
-----------------------------------------------Ταχ. Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 31
T.K
: 101 64 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Α. Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο
: 210 2124656
FAX
: 210 5242596
E-MAIL
: a.konstantinou@prv.ypeka.gr
arg.konstantinou@gmail.com

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τεσσάρων (4) οπτικών αναγνωστών γραμμικού κώδικα (Barcode Reader)»
Έχοντας υπόψη:
1. Tο υπ’ αριθ. 2311/31-5-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ.
Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄/855)
«Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο ¨Ειδική Γραμματεία Δασών¨»
2.Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ137/Α) και του Π.∆.
63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/2005)
3. Την αριθµ. 2876/7.10.2009 Πρωθυπουργική Απόφαση «Αλλαγή
2234/Β΄/2009)

Τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ

4. Τις διατάξεις του αρ. 2 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/1995)
5. Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 83 (παρ.1),του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.
3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ141/Α΄/2010).
6. Τις διατάξεις της αριθµ. 35130/739/9.8.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών «Αύξηση
των χρηματικών ποσών του αρ. 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β΄/2010).
7. Τις διατάξεις

του

Ν.

1642/1986

«Περί εφαρμογής του ΦΠΑ» (ΦΕΚ 125 Α΄/1986)

8. Τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της
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ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
(ΦΕΚ 65/A΄/2010).
9.
Τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 2198/94 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ
43/Α΄/1994)
10. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ150/Α΄/2007).
11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
12.Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8.4.98 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών περί
καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου για προμήθειες και εργασίες (ΦΕΚ
431/Β΄/1998).
13. Την 20237/14.04.2014 Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 956/Β΄/16.04.2014), Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς
καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων
και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
14.Την αριθμ. 3494/11-09-2014 απόφαση της Ειδικής Γραμματείας δασών για την Αγορά, τεσσάρων
(4) οπτικών αναγνωστών Barcode για την παρακολούθηση της σήμανσης των μόνιμων
δειγματοληπτικών επιφανειών στις τέσσερις περιοχές μελέτης του έργου LIFE+
AdaptFor
«Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Πιέρια Όρη,
Ασπροπόταμος-Καλαμπάκα, Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και Όρος Ταΰγετος), στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου 2011ΣΕ08420001 «Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην
Ελλάδα-AdaptFor (Π.Κ. 2010ΣΕ08480000)» της ΣΑΕ 084/2».
15. Την αριθμ. 105754/676/07-02-2014 Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου 2011ΣΕ08420001
«Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα-AdaptFor
(Π.Κ.2010ΣΕ08480000)» του κανονισμού Life+ του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 084/2 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων
του οικονομικού έτους 2013 και χρηματοδότηση του 2014, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση
πίστωσης σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000,00€) στην Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Π.Δ.
και Φ.Π.
Αποφασίζουµε

1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή την προμήθεια τεσσάρων (4) οπτικών αναγνωστών Barcode Reader σύμφωνα με τις
προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο συννημένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
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2. οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και τα
παραρτήματα της και να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Χαλκοκονδύλη 31 , (5ος όροφος) Αθήνα, το
αργότερο 09/10/2014 και ώρα 11.00, κατά την οποία θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι προμηθευτές που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

3.

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Η παράδοση των Barcode Reader θα γίνει σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης, στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού της Δ/νσης
Διαχείρισης Δασών & Δ.Π., (20 χιλ. Λεωφ. Πάρνηθας Αμυγδαλέζα Αχαρναί), όπου θα γίνει και η
παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (κ. Α. Κωνσταντίνου).

4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.

5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.118/2007
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
(ΦΕΚ150/Α΄/2007), κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής.
Το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. έχει το δικαίωμα να µην κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον μειοδότη (για τον
μοναδικό λόγο ότι είναι μειοδότης) καθώς επίσης να ακυρώσει το διαγωνισμό, οι δε διαγωνιζόμενοι
παραιτούνται από κάθε απαίτηση κατά του Δημοσίου στην τελευταία αυτή περίπτωση.

6. ΤΙΜΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι προσφορές θα γράφουν τον χρόνο που θα ισχύουν οι τιμές.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν την αξία του είδους καθώς και τις
φορτοεκφορτώσεως εάν υπάρχουν.

δαπάνες μεταφοράς και

Επίσης θα αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α που επιβαρύνεται το είδος, καθώς και το συνολικό
ποσό του Φ.Π.Α.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών.
Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% ,και κρατήσεις 3,328%.
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Η δαπάνη για την ως άνω αναφερόμενη προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων Έργο 2011ΣΕ08420001 της ΣΑΕ 084/2 .

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα Barcode Reader πρέπει να είναι καινούργια.
Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των σταθμών διάρκειας 2 χρόνων .
Σ’ αυτή τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία επιπλέον
επιβάρυνση της υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων των σταθμών για κάθε
βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική
συντήρηση.

Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Κοινοποίηση
Μέλη επιτροπής της απόφασης
Αργ. Κωνσταντίνου
Καριώτης Χρήστος
Μπακόλα Λελούδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Barcode Reader
Ποσότητα: 4 τεμ
Χαρακτηριστικά

Θα διαθέτει προστατευτικό επικάλυμμα από καουτσούκ που θα καλύπτει όλα τα πιθανά σημεία
επαφής σε περίπτωση πτώσης, προσφέροντας υψηλό επίπεδο προστασίας σοκ για το σαρωτή,
γεγονός που να το καθιστά κατάλληλο για «βαριές δουλειές» όπως ο χειρισμός και η
παρακολούθηση δεμάτων, εφαρμογές αποθήκης, αποστολές και παραλαβές εμπορευμάτων, χρήση
στη βιομηχανική παραγωγή (shop floor) χρήση στην ύπαιθρο (δασικές περιοχές) και άλλες
απαιτητικές εφαρμογές.
Δυνατότητες και Πλεονεκτήματα


















Τεχνολογίας CMOS
Είναι προστατευμένο από τη σκόνη και το νερό
Λειτούργει σε ακραίες θερμοκρασίες μεταξύ -0 και 40 ° C / 32 έως 104 ° F
Μέγιστη ανάλυση λεπτών γραμμών των Bar Codes μέχρι 3 mils
Απόσταση ανάγνωσης : έως 80 cm
Με την ευρύτερη γωνία ανάγνωσης 42° "Field of View" της αγοράς, ώστε να επιτρέπει την ανάγνωση
μεγάλων διαστάσεων γραμμωτών κωδικών από μικρότερες αποστάσεις (π.χ. ένας κωδικός με 6 εκ.
πλάτος μπορεί να διαβαστεί ακόμα και από 3 εκατοστά απόσταση, ενώ ένας κώδικας με 14 εκ. πλάτος
να μπορεί να διαβαστεί ακόμα και από την μικρή απόσταση των 10 εκ.)
Ταχύτητα έως 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Εξελιγμένος αλγόριθμος αποκωδικοποίησης που περιλαμβάνει «συρραφή κωδικού» για τη βελτίωση
της ανάγνωσης από κακής εκτύπωσης ή κατεστραμμένα Bar Codes “No data loss”
Τεχνολογία επιτυχούς ανάγνωσης (πέρα από το ηχητικό σήμα beep) που προβάλλεται επάνω τον
κώδικα
συνδεσιμότητα Bluetooth 2.0+EDR
flash memory 1MB
τροφοδοσία : με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
αυτονομία: περισσότερες από 30.000 σαρώσεις
μικρών διαστάσεων μέγιστο μήκος 12,5cm, πλάτος 55cm, ύψος 35cm
ενδείξεις σύνδεσης και κατάστασης μπαταρίας
Οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά & στα Αγγλικά

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα

/ 2014

Ο

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Συντάξας

Γεώργιος Σωτηρίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. ∆/νση : Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ. 101 64 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2102124656- FAX : 2105242596
Α.Φ.Μ.:…………………– ∆.Ο.Υ. Ψυχικού

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
Αριθμός :
Ποσό :
Είδος:
Προμηθευτής:

Σήμερα την ……………………….. του έτους 2014 στην Αθήνα και στα γραφεία της Δ/νσης Διαχείρισης
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης, οδός Χαλκοκονδύλη 31, οι κάτωθι
συμβαλλόμενοι:
α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο µε βάση τις κείμενες διατάξεις από τον
……………………………………………………………………………………, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για
συντοµία ‘’Αγοραστής’’ και
β) Η επιχείρηση ………………… (πλήρη επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει), ΑΦΜ
………....., ∆ΟΥ ..………., που εδρεύει ………………… (πλήρης ∆/νση, Τηλ. και FAX), νομίμως
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εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία
‘’Προμηθευτής’’, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

- Με διαγωνισμό που διενεργήθηκε την …………….. µε βάση την υπ΄αριθ.
/2014 διακήρυξη
της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών & Δ.Π.της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Φυσικού Περιβάλλοντος και την υπ΄αριθ. …………… από ……….. απόφαση Της Ειδικής Γραμματείας
Δασών κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ΄αριθ. ……………………… από ……………… απόφαση
………………………………. η προμήθεια µε αγορά του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της
παρούσας σύμβασης στο όνομα του προαναφερόμενου προμηθευτή.
΄Υστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, µε την προαναφερόμενη ιδιότητά
του, αναθέτει την προμήθεια του εν λόγω είδους στο δεύτερο συμβαλλόμενο ‘’Προμηθευτή’’, ο
οποίος αναλαμβάνει αυτή µε τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα .
΄Αρθρο 1
Αντικείμενο σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι η από μέρους του ‘’Αγοραστή’’ προμήθεια µε αγορά από τον
‘’Προμηθευτή’’ του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας
σε ευρώ (ολογράφως και αριθμητικώς) ……………………. συμπεριλαμβανομένων των
προβλεπομένων κρατήσεων, Φ.Π.Α. και ειδικού τέλους ταξινόμησης (Ε.Τ.Τ.).
΄Αρθρο 2
Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους
1. Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και τιμή ορίζονται ως κατωτέρω:

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%
Ε.Τ.Τ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ.

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΤΙΜΗ

(ΤΕΜ.)

(ΕΥΡΩ)

(ΕΥΡΩ)

2. Στην τιμή μονάδας του προς προμήθεια είδους περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση αυτού (µε ευθύνη και μέριμνα του
προμηθευτή) ελεύθερη στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη .
3. Η τιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της
υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία .
΄Αρθρο 3
Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών
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1. Το υπό προμήθεια είδος, θα παραδοθεί (εντός του προβλεπόμενου, από τη σχετική διακήρυξη,
χρόνου ή του αποδεκτού χρόνου της προσφοράς του προμηθευτή) από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, στις Κεντρικές Αποθήκες Υλικού της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών & Δ.Π..
2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2
του π.δ. 118/2007, µε την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των
προβλεπομένων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ/τος κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση.
Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου .
3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 5 του π.δ.
118/2007 .
΄Αρθρο 4
Τεχνικές προδιαγραφές
Το προς προμήθεια είδος, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, θα είναι
καινούργιο και σύμφωνα µε τη σχετική τεχνική προδιαγραφή και την από ………… τεχνική
προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.
΄Αρθρο 5
Παραλαβή ειδών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, από την αρμόδια
Επιτροπή.
2. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών ισχύουν τ΄ αναφερόμενα στο
άρθρο 28 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.∆.) .
΄Αρθρο 6
Τρόπος και χρόνος πληρωμής
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει, στον προβλεπόμενο από τη σχετική
διακήρυξη χρόνο, µε έναν από τους αναφερόμενους σ΄ αυτή (διακήρυξη) τρόπους σε συνδυασμό
µε την προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή και εφόσον υποβληθούν στη ∆/νση
Διαχ. Δασών & Δ.Π. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από τον ορισθέντα υπόλογο του
σχετικού έργου, µε την έκδοση απ΄ αυτόν επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν στη ∆/νση Διαχείρισης
Δασών & Δ.Π. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά .
3. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ08420001 «Προσαρμογή της
δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα-AdaptFor (Π.Κ.2010ΣΕ08480000)» του
κανονισμού Life+ του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 084/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
2014 .
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4. Όλα τα σχετικά παραστατικά θα εκδοθούν με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ Χαλκοκονδύλη 31 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. …………………… και τόπο παράδοσης Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΔΑΣΏΝ & Δ.Π

Άρθρο 7
Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος
1. Η προμήθεια υπόκειται σε συνολικές κρατήσεις 3,328%,
2. Κατά την πληρωμή των υλικών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το άρθρο 24 του
ν.2198/94, όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος 4%.
΄Αρθρο 8
Υποκατάσταση προμηθευτού – Εκχώρηση
Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των
δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, µε σκοπό την έκδοση εγγυητικών
επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης µε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ΄ αυτά .
΄Αρθρο 9
Εγγύηση καλής λειτουργίας
1. Εγγυήσεις: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
΄Αρθρο 10
Συντήρηση – Ανταλλακτικά
(συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
΄Αρθρο 11
Εκπαίδευση – Εγχειρίδια
(συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
Άρθρο 12
Τροποποίηση σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ.118/2207.
΄Αρθρο 13
Λοιποί όροι
Για τους λοιπούς µη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τ΄ αναφερόμενα
στη σχετική µε την παρούσα προμήθεια διακήρυξη (5/2014) σε συνδυασμό µε την προσφορά του
προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.
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΄Αρθρο 15
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις
1. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών .
2. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Α΄-19) ‘’Προμήθειες του
Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’, του Π.∆. 60/2007 (Α΄-64) ‘’Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005’’ και του Π.∆. 118/2007 (Α΄-150)
‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.∆)’’, όπως ισχύουν.
- ΄Υστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση η οποία, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα
χάρτου.
- Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στη ∆/νση Διαχείρισης Δασών &
Δ.Π. και το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του νομίμου εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί
για λογαριασμό του .
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Ο Προμηθευτής και γι΄αυτόν

Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Διαχ. Δασών & Δ.Π.

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας είναι τα
ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το στάδιο υπογραφής
της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά του
μειοδότη σε συνδυασμό µε τη σχετική τεχνική προδιαγραφή.
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