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E-mail: gemichael@treasury.gov.cy

04 Φεβρουαρίου, 2020

Πίνακας Αποδεκτών (Κατάλογοι Α, Β, Γ & Δ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ : ΓΛ/ΣΠ/ΕΔ 36
ΑΡ.ΣΠ.:ΓΛ 07/2018

Συμφωνίες πλαίσιο για την για την Προμήθεια Ειδών Υπόδησης

Γενικές πληροφορίες

To Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, έχει διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό για την
προμήθεια Ειδών Υπόδησης και ως Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή της όλης διαδικασίας, έχει
συνάψει σχετικές Συμφωνίες, OL οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής τους
και έχουν διάρκεια 36 μήνες (με δικαίωμα επέκτασης ακόμα 12 μήνες). Οι τιμές και τα
προϊόντα καθώς και οι κατά περίπτωση Ανάδοχοι για το Ιο δωδεκάμηνο, παρατίθενται για
εύκολη αναφορά στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
€

Ανάδοχος
για το Ιο

δωδεκάμηνο
1.1

1.2

1.3

1.5

2.1

2.2

[ΑΡΒΥΛΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ SRC ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
Ι(ΧΑΜΗΛΟ) (Scout black - Scout Cyprus)
ΙΑΡΒΥΛΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ SRA ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
Ι(ΧΑΜΗΛΟ) (Scout black - Scout Cyprus)
ΙΜΑΥΡΑ ΑΡΒΥΛΑ SRC METAL FREE (Black Eagle
|Tactical2.0GTXhigh/black).
[ΑΡΒΥΛΑ SRA ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ WATER
IRESISTANT ME ΦΕΡΜΟΥΑΡ (ΨΗΛΟ) (Black Eagle
[Athletic 2.0 V Τ high/ black - desert / sidezpper).
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (ΜΠΟΤΑΚΙ) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
SRC (Black Eagle Safety 50 mid).
ΙΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (ΧΑΜΗΛΟ) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
|SRC (Black Eagle Safety 50 low).

€ 107.00
το ζεύγος
€ 107.00
το ζεύγος
€90.71 το

ζεύγος
€ 90.00

το ζεύγος

€85.91
το ζεύγος
€77.59

το ζεύγος

\HAIX-SCHUHE
\PRODUKTIONS-UND
\VERTRIEBS GMBH
Τ. +49(0)8751/8625-0
F. +49(0)8751/8625-25
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ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
€

Ανάδοχος
για το Ιο

δωδεκάμηνο
1.4 ΑΡΒΥΛΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ SRA ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

(ΨΗΛΟ), (Ref 91064 - Sympatex lining "L2709
IMLILSTX").

€ 78.70
το ζεύγος

1.4 ΑΡΒΥΛΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ SRA ΣΕ ΜΠΕΖ ΧΡΩΜΑ
(ΨΗΛΟ), (Ref 91065 - Sympatex lining "L2709
IMLILSTX").

€82.90
το ζεύγος

\VOLKL GMBH & CO KG
Γ. +493529513345
F. +493529513347

Οι Αναθέτουσες Αρχές του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εφεξής καλούμενες,
οι Αγοραστές, που καταγράφονται στο Παράρτημα IV της Συμφωνίας είναι οι αποδέκτες του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και μπορούν, επικαλούμενοι την Συμφωνία, να τοποθετούν
παραγγελίες από τα προαναφερόμενα είδη. Το κείμενο της κάθε Συμφωνίας, η οποία
περιλαμβάνει τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις υποχρεώσεις των Αναδόχων βρίσκονται
στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy στον σύνδεσμο «Ηλεκτρονικές Δημόσιες
Συμβάσεις». Οι βασικές λεπτομέρειες κάθε προϊόντος όπως π.χ όνομα προϊόντος, βασικά
τεχνικά χαρακτηριστικά, εμπορική επωνυμία. Ανάδοχο και την τιμή του προϊόντος
παρουσιάζονται αναλυτικά, επιλέγοντας το προϊόν της προτίμησης σας από τους
δημοσιευμένους ηλεκτρονικούς καταλόγους.

Διάρκεια της Συμφωνίας

Η κάθε Συμφωνία έχει τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της με τους
Οικονομικούς Φορείς που κλήθηκαν να συμμετάσχουν και έχει διάρκεια 12 μήνες. Οι
δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι για κάθε ομάδα προϊόντων θα ανανεώνονται κάθε 12
μήνες σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμφωνίας.

Συμβατική Δέσμευση

Η υποβολή μιας παραγγελίας από τους Αγοραστές και η αποδοχή της παραγγελίας από τον
Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κάθε Συμφωνίας, αποτελεί
συμβατική δέσμευση μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου. Η σύμβαση αυτή διέπεται από
τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας στη βάση της οποίας υποβλήθηκε.

Υποβολή Παραγγελιών

Ενόψει του γεγονότος ότι τα προς προμήθεια προϊόντα είναι εξειδικευμένα και δεν υπάρχει η
δυνατότητα τήρησης επαρκών αποθεμάτων από τους Αναδόχους, αλλά απαιτείται η
κατασκευή τους σε κάθε παραγγελία, οι Αγοραστές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν
Παραγγελίες προς τους Αναδόχους εντός ενός μηνός με την υπογραφή της συμφωνίας και στη
συνέχεια κάθε 4 μήνες από την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο. Παραγγελίες μπορούν να
υποβάλλονται από τους Αγοραστές και πέραν του πιο πάνω καθοριζομένου χρονικού
πλαισίου, αλλά τυχόν απόρριψη τους από τον Ανάδοχο δεν θα θεωρείται αδικαιολόγητη
αποτυχία του Ανάδοχου να ολοκληρώσει την παραγγελία.

Οι παραγγελίες γίνονται απευθείας από τους Αγοραστές μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων
που βρίσκονται αναρτημένοι στο Σύστημα. Νοείται ότι, οι ποχραγγελίες πρέπει να
υποβάλλονται από τους Αγοραστές, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και είναι ευθύνη
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του αρμόδιου λειτουργού να διασφαλίσει πριν την υποβολή της παραγγελίας ότι το σχετικό
κονδύλι υπάρχει και έχει δεσμευτεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Αγοραστή
μέσω της καθορισμένης λειτουργίας του Συστήματος, για την απόφαση του να αποδεχθεί ή να
απορρίψει την Παραγγελία, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της Παραγγελίας.

Ο αναλυτικός τρόπος υποβολής των παραγγελιών, οι χρόνοι ανταπόκρισης και παράδοσης
καταγράφονται λεπτομερώς στο Άρθρο 6 της κάθε Συμφωνίας.

Χρόνος και Κόστος Παράδοσης

Τα Προϊόντα θα παραδίδονται στις τοποθεσίες που θα καθορίζονται σε κάθε παραγγελία από
τους Αγοραστές και ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παραγγελίες που θα τοποθετούνται,
από τους αγοραστές, εντός 5 μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της Παραγγελίας.

Ο κάθε Αγοραστής σε περίπτωση καθυστέρησης του Αναδόχου να παραδώσει τα υπό
προμήθεια προϊόντα με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας, θα ενημερώνει σχετικά την
Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή η οποία δύναται να επιβάλλει ρήτρα, για κάθε ημέρα
καθυστέρησης παράδοσης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,3% της Συμβατικής Αξίας των
προϊόντων για τα οποία καθυστερεί η παράδοση.

Σε κάθε περίπτωση Παραγγελίας, το κόστος παράδοσης θεωρείται συμπεριλαμβανόμενο στις
προσφερόμενες τιμές από τον Ανάδοχο.

Ρόλοι και Διαχείριση υποβολής Παραγγελιών

Όλες OL παραγγελίες θα πραγματοποιούνται από τους Αγοραστές που έχουν πρόσβαση στο
υποσύστημα η-κατάλογοι, μέσω του Συστήματος στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
Οι Αγοραστές θα χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς καταλόγους για να υποβάλουν τις
παραγγελίες και ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται στις παραγγελίες μόνο μέσα από το Σύστημα
και σύμφωνα με τους όρους της κάθε Συμφωνίας. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη παραγγελίες οι
οποίες γίνονται με οποιοδήποτε τρόπο εκτός του Συστήματος.

Οι όροι που καθορίζονται στην Συμφωνία, επιτρέπουν στους Αγοραστές να προμηθεύονται
προϊόντα μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων, χωρίς τη διενέργεια οποιουδήποτε
διαγωνισμού (νοουμένου ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 28 των ΚΛΠ 201/2007 που ισχύουν για τις αναθέτουσες αρχές του
Κράτους, οι συμβάσεις που βασίζονται σ' αυτή τη Συμφωνία ανατίθενται με έγκριση του
προϊσταμένου της αναθέτουσας αρχής ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Όσο
αφορά τους αναθέτοντες φορείς και τις αναθέτουσες αρχές του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
οι συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις που ισχύουν κατά
περίπτωση.

Ο Διαχειριστής ή ο Συντάκτης μιας παραγγελίας θα μπορεί να καθορίσει τις πληροφορίες
παράδοσης των προϊόντων (διεύθυνση οργανισμού, Υπεύθυνος παραλαβής προϊόντων κλπ.)
και να καθορίσει διαφορετικές διευθύνσεις παράδοσης.
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Οι ρόλοι για την υποβολή και διαχείριση των παραγγελιών, με βάση το επίπεδο πρόσβασης
που επιτρέπεται από το Σύστημα, περιγράφονται στον Συνοπτικό Οδηγό Ετοιμασίας και
Υποβολής Παραγγελίας, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στο σύστημα eProcurement στον
σύνδεσμο «Βοήθεια». Νοείται ότι OL Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να προσαρμόζουν τους
ρόλους του Συστήματος βάσει των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου που ακολουθούν στην
Υπηρεσία τους.

Παραλαβή/Έλεγχος Προϊόντων

Η παραλαβή των προϊόντων απαιτείται όπως γίνεται, είτε από Επιτροπές Παραλαβής, κατά τα
οριζόμενα στον Κανονισμό με αρ. 25 και 26 των περί Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων
Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες
Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016 (ΚΛΠ 138/2016), είτε από τα
προβλεπόμενα στους κανονισμούς του κάθε Αγοραστή.

Τονίζεται ότι είναι ευθύνη του Αγοραστή να ελέγξει αν τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις
τεχνικές προδιαγραφές, πριν την οριστική παραλαβή τους.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος στην οποία
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος.

Ο ποιοτικός έλεγχος, μπορεί να διεξαχθεί με:

α. μακροσκοπική εξέταση,

β. χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακούς ελέγχους),

V- πρακτική δοκιμασία,

δ. με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με τα προς
προμήθεια προϊόντα, την παραγγελθείσα ποσότητα, ή και με οποιοδήποτε άλλο
ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση του Αρμοδίου Οργάνου για την Παραλαβή.

Διευκρινίζεται ότι η παραλαβή των προϊόντων ως κατάλληλων θα γίνεται μετά από τη
διενέργεια των ενδεδειγμένων ελέγχων. Η προσωρινή παραλαβή και χρησιμοποίηση των
προϊόντων δεν θα θεωρείται ως παραλαβή κατάλληλων προϊόντων, προτού γίνουν γνωστά τα
αποτελέσματα των όποιων εργαστηριακών ή άλλων ελέγχων στους οποίους δυνατόν να έχουν
υποβληθεί.

Για κάθε παράδοση η Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στη διενέργεια ελέγχων των προϊόντων
που παραδόθηκαν και προχωρεί, ανάλογα με τα πορίσματα της είτε στην προσωρινή
παραλαβή, είτε στην παραλαβή, είτε στην απόρριψη των προϊόντων.

Εφόσον ο Αγοραστής αποφασίσει να διενεργηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι για διακρίβωση της
συμμόρφωσης των υπό παραλαβή προϊόντων με τις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να
αποταθεί στα διαπιστευμένα εργαστήρια στα οποία έχει καθοριστεί να γίνονται οι έλεγχοι
αυτοί για κάθε Ανάδοχο, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα
www.eprocurement.gov.cy στον σύνδεσμο «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις» Στην
περίπτωση που τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συνάδουν πλήρως με τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί, τα έξοδα των ελέγχων αυτών, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο
και με κάθε επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων του δημοσίου.
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Επισημαίνεται ότι OL εργαστηριακοί έλεγχοι δύνανται κατά τη κρίση της Επιτροπής
Παραλαβής, να περιορίζονται στις βασικές παραμέτρους των τεχνικών προδιαγραφών των υπό
παράδοση προϊόντων και ακόμα να λαμβάνονται υπόψη αντίστοιχοι έλεγχοι που έγιναν από
άλλο Αγοραστή προκειμένου να αποφεύγεται η διενέργεια πολλαπλών ελέγχων και
επιβάρυνση του Δημοσίου με αχρείαστες δαπάνες.

Σε περίπτωση που τα παραδοθέντα προϊόντα δεν συνάδουν με τα παραγγελθέντα, η
Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή ή ο Αγοραστής, δύναται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που
προνοούνται στη κάθε Συμφωνία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 71.065 του Υπουργικού Συμβουλίου, η
πραγματοποίηση αγορών μέσω συμφωνιών πλαίσιο υιοθετήθηκε ως Κυβερνητική Πολιτική.
Ωστόσο, δίνεται ως ασφαλιστική δικλείδα, η δυνατότητα στους αγοραστές να προκηρύξουν
δικό τους διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία και να μην
χρησιμοποιήσουν τη συμφωνία πλαίσιο για ικανοποίηση των αναγκών τους, νοουμένου όμως
ότι τεκμηριώνουν ότι δύνανται να εξασφαλίσουν καλύτερους συνολικούς όρους ή τιμές από
εκείνους της συμφωνίας πλαίσιο. Νοείται ότι πριν οποιοσδήποτε αγοραστής προχωρήσει σε
διαδικασίες εκτός της Συμφωνίας θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά το Γενικό Λογιστήριο της
Δημοκρατίας τεκμηριώνοντας τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να το πράξει.

Παρακαλώ όπως για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίσετε
και έχουν σχέση με την εφαρμογή της Συμφωνίας καθώς και για τυχόν εισηγήσεις για
βελτίωση της, αποτείνεστε στο Συντονιστή της Συμφωνίας Πλαίσιο αρ. τηλεφώνου 22602267.
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Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας

KOLV.: - Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας


