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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ Ρ. ΦΑΛΘΟΥ
ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Ρρωτ: 7509/13.4.2018
ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ, Ι.1) Επωνυμία, διευκφνςεισ και ςθμεία επαφισ:
Επίςθμθ επωνυμία: Διμοσ Ρ. Φαλιρου, Ταχ. διεφκυνςθ: Τερψιχόρθσ 51, Ρ. Φάλθρο, Τ.Κ 175 62, Ελλάδα,
Υπόψθ κου Σ. Σουμπαςάκθ, τθλ: +302132020243,φαξ:+302132020359,email:
stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr
Σθμείο επαφισ: Διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., http://www.promitheus.gov.gr (Α/Α ςυςτ. 55684)
Διεφκυνςθ Διαδικτφου: Γενικι διεφκυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (URL): http://www.palaiofaliro.gr
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ, Τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςυμπλθρωματικά ζγγραφα διατίκενται από:
Ρλιρθσ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ: 1) ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου
https://www.palaiofaliro.gr, 2) http://www.promitheus.gov.gr ςτουσ θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ του
ΕΣΘΔΘΣ (Α/Α ςυςτ. 55684), 3) http://www.eprocurement.gov.gr ςτθ ςελίδα προκθρφξεων του Διμου (κωδ.
6232) ΚΘΜΔΘΣ, 4) https://diavgeia.gov.gr//f/palaiofaliro. Ρροςφορζσ αποςτζλλονται: Στο
προαναφερόμενο ςθμείο επαφισ Ι.2) Είδοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ: Ρεριφερειακι ι τοπικι αρχι, Ι.3)
Κφρια δραςτθριότθτα: Ο.Τ.Α. Ι.4) Ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ για λογαριαςμό άλλων αρχϊν ανάκεςθσ: όχι
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΙΙ.1) Ρεριγραφι,ΙΙ.1.1) Ονομαςία που δόκθκε ςτθ ςφμβαςθ
από τθν ανακζτουςα αρχι: Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίων-χοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε
άπορουσ δθμότεσ 2018-2019, Ρρομικεια κατ/κϊν ειδϊν κυλικείου ΚΑΡΘ (καφζδεσ, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018
Ρρομικεια γάλακτοσ 2018-2020. ΙΙ.1.2) Είδοσ τθσ ςφμβαςθσ και τόποσ παράδοςθσ :Ρρομικειεσ, Αγορά.
Κφριοσ τόποσ παράδοςθσ: Διμοσ Ρ. Φαλιρου. Κατά τα λοιπά βλζπε όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. ΙΙ.1.3) Η
προκιρυξθ αφορά: Δθμόςια ςφμβαςθ.ΙΙ.1.5) Σφντομθ περιγραφι τθσ ςφμβαςθσ ι των αγορϊν Θ
προμικεια περιλαμβάνει : αγορά από το ελεφκερο εμπόριο ειδϊν διατροφισ και διαβίωςθσ για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν απόρων δθμοτϊν του Διμου και τισ ανάγκεσ λειτουργίασ ςυςςιτίου για 24 μινεσ
ςτα ζτθ 2018-19, Ρρομ. κατ/κϊν ειδϊν κυλικείου ΚΑΡΘ (καφζδεσ, αναψ. κ.λ.π, και θ προμικεια
παςτεριωμζνου γάλακτοσ για το προςωπικό που εργάηεται ςτο Διμο Ρ. Φαλιρου για δφο ζτθ.
ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο (CPV): 15890000-3, 03142500-3, 15411110-6,15300000-1, 15221000-3, 158100009, 15130000-8,15511100-4. ΙΙ.1.7) Σφμβαςθ διεπόμενθ από τθ ςυμφωνία περί δθμοςίων ςυμβάςεων
(GPA): Ναι. ΙΙ.Ι.8) Υποδιαίρεςθ ςε τμιματα: Ναι, Μποροφν να υποβλθκοφν προςφορζσ για: ζνα ι
περιςςότερα τμιματα. ΙΙ.Ι.9) Θα λθφκοφν υπόψθ εναλλακτικζσ προςφορζσ: Πχι
ΙΙ.2) Ροςότθτα ι ζκταςθ τθσ ςφμβαςθσ, ΙΙ.2.1) Συνολικι ποςότθτα ι ζκταςθ: 319.098,00 μον. μετρ.
Ομ1
Ομ 2
Ομ 3
Ομ 4
Ομ 5
Ομ 6
Ομ 7
Ομ 8
Συν. αξία χ. ΦΡΑ
114.100 11.500 45.000 3.000 20.400 24.000 14.160 86.938
404.776,70€
Για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ανά τμιμα βλζπε μελζτθ 13/2018 που ςυνοδεφει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
ΙΙ.2.2) Δικαιϊματα προαίρεςθσ: όχι, ΙΙ.2.3) Ρλθροφορίεσ ςχετικά με ανανεϊςεισ: όχι
ΙΙ.3) Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ι προκεςμία ολοκλιρωςθσ: 24μινεσ.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Προι που αφοροφν τθ ςφμβαςθ: ΙΙΙ.1.1) Απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ: Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ
2% επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ (χωρίσ ΦΡΑ) του ακροίςματοσ των προχπολογιςμϊν των ομάδων
για τισ οποίεσ ςυμμετζχουν. Για λοιπζσ εγγυιςεισ βλζπε διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, αρ. 2.1.5.
ΙΙΙ.Ι.2) Βαςικοί όροι χρθματοδότθςθσ και πλθρωμισ ι/και αναφορά ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ που τισ
διζπουν: Θ χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου.
ΙΙΙ.Ι.3) Νομικι μορφι που πρζπει να ζχει ο όμιλοσ οικονομικϊν φορζων ςτο οποίο κα ανατεκεί θ
ςφμβαςθ: α) Πλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, εφόςον πλθροφν τουσ όρουσ που
κακορίηονται ςτο αρ. 2.2.1 τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ 90/2018. ΙΙΙ.Ι.4) Άλλοι ειδικοί όροι ςτουσ
οποίουσ υπόκειται θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: ναι, Βλζπε όρουσ Διακιρυξθσ 90/2018. ΙΙΙ.2) Ρροχποκζςεισ
ςυμμετοχισ. ΙΙΙ.2.1) Ρροςωπικι κατάςταςθ των οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
απαιτιςεων για τθν εγγραφι ςε επαγγ. ι εμπορικό μθτρϊο. Ρλθροφορίεσ για δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ υποψθφίων: Βλ. αρ. 2.2 τθσ Διακιρυξθσ . ΙΙΙ.2.2) Οικονομικι και χρθματοοικονομικι
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ικανότθτα. Απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και διατυπϊςεισ για τθν αξιολόγθςθ τθσ πλιρωςθσ των
απαιτιςεων: Ρλθροφορίεσ για δικαιολογθτικά απόδειξθσ οικονομικισ επάρκειασ υποψθφίων: Βλ. άρκρο
2.2 τθσ Διακιρυξθσ. ΙΙΙ.2.3) Τεχνικι ικανότθτα: Απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και διατυπϊςεισ για τθν
αξιολόγθςθ τθσ πλιρωςθσ των απαιτιςεων: Ρλθροφορίεσ για δικαιολογθτικά απόδειξθσ τεχνικισ
ικανότθτασ υποψθφίων: Βλ. αρ. 2.2 τθσ Διακιρυξθσ. ΙΙΙ.2.4) Ρλθροφορίεσ για παραχωροφμενεσ κατ’
αποκλειςτικότθτα ςυμβάςεισ: όχι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, IV.1.1) Είδοσ διαδικαςίασ: Ανοικτόσ, IV.2.1) Κριτιρια ανάκεςθσ: θ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: βάςει τιμισ ανά τμιμα (ομάδα)
ΙV.3) Διοικθτικζσ πλθροφορίεσ, ΙV.3.1) Αρικμόσ αναφοράσ που χρθςιμοποιεί για το φάκελο θ
ανακζτουςα αρχι:. 90/2018, IV.3.2) Ρροθγοφμενθ δθμοςιεφςεισ ςχετικά με τθν ίδια ςφμβαςθ: Πχι
ΙV.3.3) Προι για τθ λιψθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων: Ζγγραφα ζναντι
αντιτίμου: Πχι , ΙV.3.4) Ρροκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν: Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ
προςφορϊν:17/4/2018, ϊρα 08:00.Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν:19/5/2018 ϊρα: 15.00
ΙV.3.6) Γλϊςςα ςτθν οποία μποροφν να ςυνταχκοφν οι προςφορζσ ι οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ: EL
(Ελλθνικά), ΙV.3.7) Ελάχιςτθ απαιτοφμενθ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ: 120 θμερολογ.
θμζρεσ προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλ. θμ/νίασ υποβολισ προςφορ. του διαγωνιςμοφ με
δικαίωμα ίςθσ παράταςθσ από τθν Υπθρεςία. ΙV.3.8) Προι για το άνοιγμα (αποςφράγιςθ) των
προςφορϊν: Θμερομθνία: 24/5/2018 Ϊρα: 15.00, Τόποσ: ςτθν διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, βλζπε
αρ.3.1.1 τθσ με αρ 90/2018 διακιρυξθσ.
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ, VI.1) Ρρόκειται για επαναλαμβανόμενθ δθμόςια ςφμβαςθ: Πχι
VΙ.2) Σφμβαςθ ςχετιηόμενθ με ζργο ι/και πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τα ταμεία τθσ Ε.Ε.: Πχι
VΙ.3) Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ: Βλζπε αρ. 2.1.3 τθσ με αρ 90/2018 διακιρυξθσ. Θμ/νια αποςτολισ
αιτθμάτων πλθροφοριϊν και διευκρινιςεων: ζωσ 11/5/18 ϊρα 15:00.
VI.4) Διαδικαςίεσ προςφυγισ, VI.4.1) Φορζασ αρμόδιοσ για τισ διαδικαςίεσ προςφυγισ: Επίςθμθ
επωνυμία: Διμοσ Ρ. Φαλιρου, Ταχ. δ/νςθ: Τερψιχόρθσ 51, Ρ. Φάλθρο, Τ.Κ 17562, Ελλάδα, Θλεκτρ.
ταχυδρομείο: stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr, Τθλ.: +30 2132020243, φαξ: +30 2132020359, Διεφκυνςθ
ςτο διαδίκτυο (URL): http://www.palaiofaliro.gr. VI.4.2.1) Διοικθτικζσ προςφυγζσ, Δικαςτικι προςταςία:
Βλζπε αρ. 3.4 τθσ με αρ 90/2018 διακιρυξθσ.VΙ.4.3) Υπθρεςία από τθν οποία παρζχονται πλθροφορίεσ
για τθν υποβολι προςφυγϊν: Βλζπε τμ.(VI.4.1).
VΙ.5) Ημερομθνία αποςτολισ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ςτθν Ε.Ε : 13/4/2018.
ΡΑΑΤΗΜΑ Α, IV) Δ/νςθ άλλθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν οποία ενεργεί θ ανακζτουςα αρχι: ΡΑΑΤΗΜΑ Β, Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τα τμιματα
1) Ονομαςία: ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ , Σφντομθ περιγραφι: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV): 15800000-6
Ροςότθτα ι ζκταςθ: 114.100, Εκτιμϊμενο κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ: 123.660€, Διάρκεια : 24 μινεσ
2) Ονομαςία: ΟΜΑΔΑ 2 Αυγά-Ελαιόλαδο , Σφντομθ περιγραφι: Αυγά-Ελαιόλαδο (CPV): 03142500-3,
15411110-6 Ροςότθτα ι ζκταςθ: 11.500, Εκτιμϊμενο κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ: 37.760€, Διάρκεια : 24 μινεσ
3) Ονομαςία: ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΤΨ. ΛΑΧΑΝΙΚΑ, Σφντομθ περιγραφι: ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡ-ΚΤΨ.
ΛΑΧΑΝ(CPV): 15300000-1 Ροςότθτα: 45.000, Εκτιμϊμενο κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ: 36.000€, Διάρκεια : 24 μινεσ
4) Ονομαςία: ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜ, Σφντομθ περιγραφι: ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨ
(CPV): 15221000-3 Ροςότθτα: 3.000, Εκτιμϊμενο κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ: 15.930€, Διάρκεια : 24 μιν
5) Ονομαςία: ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ , Σφντομθ περιγραφι: ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ (CPV): 15810000-9
Ροςότθτα ι ζκταςθ: 20.400, Εκτιμϊμενο κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ: 27.408€, Διάρκεια : 24 μινεσ
6) Ονομαςία: ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, Σφντομθ περιγραφι: ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ (CPV): 15130000-8
Ροςότθτα ι ζκταςθ: 24.000, Εκτιμϊμενο κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ: 48.720€, Διάρκεια : 24 μινεσ
7) Ονομαςία: ΟΜΑΔΑ 7 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΡΘ, Σφντομθ περιγραφι: Ρρομικεια ειδων ΚΑΡΘ (CPV):
15800000-6 Ροςότθτα ι ζκταςθ: 14160, Εκτιμϊμενο κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ: 15.320€, Διάρκεια : 24 μινεσ
8) Ονομαςία: ΟΜΑΔΑ 8 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Σφντομθ περιγραφι: παςτεριωμζνο γάλα για το προςωπικό
(CPV): 15511100-4, Ροςότθτα: 86.938, Εκτιμϊμενο κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ: 99.978,70€, Διάρκεια : 24 μινεσ
Ο ΔΘΜΑΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΘΣ ΧΑΤΗΘΔΑΚΘΣ
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ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

Απιθ. Απου. 90/2018

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ

ΔΗΜΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Έγκπιζη όπυν ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού
για: Έξοδα λειηοςπγίαρ ζςζζιηίυν-σοπήγηζη ειδών
διαβίυζηρ, Διαηποθή ζε άποποςρ δημόηερ 2018-2019,
Ππομήθεια καη/κών ειδών κςλικείος ΚΑΠΗ (καθέδερ,
ανατςκηικά κ.λ.π.) 2018, Ππομήθεια γάλακηορ 20182020, ππ/ζμού μελ. 464.999,77€ ζςμπ/νος ΦΠΑ.

Πην Ξαιαηό Φάιεξν, ζήκεξα, 20 Καπτίου 2018, εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 13.00 ζην
Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ (νδόο Ρεξςηρόξεο 51) ζπλήιζε ζε τακτική
ζπλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηελ κε αξ.πξση. 5796/16.03.2018 πξόζθιεζε
ηνπ Ξξνέδξνπ-Γεκάξρνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν
75: «Ιεηηνπξγία ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο» ηνπ Λ.3852/10
(ΦΔΘ 87/Α/07.06.2010).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα ηα παξαθάησ πέληε (5) κέιε:

ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ

1. ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ (ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ)

1. ΣΑΡΕΖΓΑΘΖΠ ΓΗΝΛΠΖΠ

2. ΓΝΙΗΔΙΚΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

(ΞΟΝΔΓΟΝΠ-ΓΖΚΑΟΣΝΠ)

3. ΑΠΖΚΑΘΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

2. ΘΑΟΘΑΡΠΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

4. ΚΑΟΑΘΑΘΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ

3. ΘΑΟΑΚΑΟΝΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

5. ΡΔΛΡΝΚΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ (αλαπι. κέινο)

4. ΑΛΡΥΛΗΑΓΝ ΚΑΟΗΙΗΛΑ
5. ΞΗΡΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ν Αληηπξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Πηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην 16ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:
Πύκθσλα κε ηελ παξ. 1ε ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010 ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή
«…………..καηαπηίζει ηοςρ όποςρ, ζςνηάζζει ηη διακήπςξη, διεξάγει και καηακςπώνει όλερ ηιρ
δημοππαζίερ ζύμθωνα με ηην κείμενη νομοθεζία………….».

Ρα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα όπσο απμήζεθαλ κε ηελ κε αξ. 20244710/602/0026/1998 (ΦΔΘ
431/ η. Β’) απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ θαη κε ηελ ππ' αξηζ. απόθαζε πνπξγνύ
Νηθνλνκηθώλ 2/45564/0026/01 (ΦΔΘ 1066/η.Β΄) απμήζεθαλ εθ λένπ κε ηελ ππ' αξηζ.
35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘ 1291/11.08.2010/ ηεύρνο Β΄) απόθαζε π. Νηθνλνκηθώλ, σο εμήο:
α) Κε απεπζείαο αλάζεζε κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ.
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β) Κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξόρεηξν δηαγσληζκό) από ηνπ πνζνύ ηεο πξνεγνπκέλεο πεξίπησζεο
κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ.
γ) Κε δηελέξγεηα ηαθηηθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ηνπ πνζνύ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ.

Αθνινύζσο εθζέηεη όηη, από ηελ Ρ.. ππνβιήζεθε ε κε αξ. 13/2018 κειέηε, πνπ αθνξά :
«Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ-ρνξήγεζε εηδώλ δηαβίσζεο, Γηαηξνθή ζε άπνξνπο δεκόηεο 20182019, Ξξνκήζεηα θαη/θώλ εηδώλ θπιηθείνπ ΘΑΞΖ (θαθέδεο, αλαςπθηηθά θ.ι.π.) 2018, Ξξνκήζεηα
γάιαθηνο 2018-2020», πξ/ζκνύ κει. 464.999,77€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ.

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:




ηελ πεξηπη. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10
ην άξζξν 209 ηνπ Λ. 3463/06, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Λ.3536/07
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4412/2016
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ 4111/2013 άξζ. 4 παξ. 1
 ηηο δηαηάμεηο ησλ Λ. 4281/2014, Λ. 4013/2011, Λ. 4155/2013
 ηελ ππ’αξ. 373/18.12.2017 απόθαζε ηνπ Γ.Π. (ΑΓΑ: 6ΝΞΜΥΜΔ-ΚΓΕ) πεξί ςήθηζεο ηνπ
πξ/ζκνύ νηθ. έηνπο 2018, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. πξση. 112049/39626/26.1.2018
απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (αξ. πξση. εηζεξρ. 1919/26.1.2018) θαη
ηελ κε αξ. 50/2018 ΑΓΠ (ΑΓΑ: 6ΤΕΞΥΜΔ-Τ7Ξ) πεξί έγθξηζεο ηεο 1εο κεξηθήο αλακόξθσζεο
πξ/ζκνύ ν.ε. 2018 (θαηά ηεθκήξην λόκηκε βάζεη ηνπ άξζ. 23 παξ. 5 ηνπ Λ. 3536/2007
ιακβάλνληαο ππόςε ην κε αξ. πξση. εμεξρ. 4339/28.02.2018 δηαβηβαζηηθό ηνπ Γήκνπ καο, ηεο
απνζηνιήο ηεο σο άλσ απόθαζεο πξνο ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο)
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/Α)
 ηελ ππ’ αξ. 13/2018 κειέηε Ρ..
 ην από 09.03.2018 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΚ: 18REQ002777241)
 ην κε αξ. πξση. 5151/2018 ηεθκεξησκέλν αίηεκα
 ην ζρέδην δηαθήξπμεο δηαγσληζκνύ
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ
θαη έπεηηα από δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
1. Απνδέρεηαη ηελ κε αξ. 13/2018 κειέηε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο πνπ ζεσξήζεθε από ηελ
Γ/ληξηα ηεο Ρ.. ηνπ Γήκνπ Ξ. Φαιήξνπ.
2. Θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ, πνπ αθνξά : «Έμνδα
ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ-ρνξήγεζε εηδώλ δηαβίσζεο, Γηαηξνθή ζε άπνξνπο δεκόηεο 2018-2019,
Ξξνκήζεηα θαη/θώλ εηδώλ θπιηθείνπ ΘΑΞΖ (θαθέδεο, αλαςπθηηθά θ.ι.π.) 2018, Ξξνκήζεηα
γάιαθηνο 2018-2020», πξ/ζκνύ κει. 464.999,77€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ, σο αθνινύζσο:
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΛΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ Ρ.ΦΑΛΘΟΥ

ΔΛΑΚΘΥΞΘ
Ανοικτισ διεκνοφσ θλεκτρονικισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ άνω των ορίων για τθν προμικεια:
«Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίων-χοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε άπορουσ δθμότεσ 2018-2019,
Ρρομικεια κατ/κϊν ειδϊν κυλικείου ΚΑΡΘ (καφζδεσ, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Ρρομικεια γάλακτοσ 2018-2020»

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ: 404.776,70€
πλζον ΦΥΑ 13% 43.636,67€ & ΦΥΑ 24% 16.586,40€

ςυνολικά 464.999,77€
Κωδικοί cpv:

15890000-3, 03142500-3, 15411110-6, 15300000-1, 15221000-3, 15810000-9, 15130000-8,
15511100-4

Κριτιριο κατακφρωςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ ανά τμιμα
(ομάδα)
Αρ. Διακιρυξθσ: 90/2018
Α/Α ςυςτιματοσ: 55684
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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ Ρ.ΦΑΛΘΟΥ

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ

Ψερψιχόρθσ 51 & Αρτζμιδοσ

Υόλθ

Υ. Φάλθρο

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ

17562

Χϊρα

ΕΟΟΑΔΑ

Ξωδικόσ ΡUTS

EL304

Ψθλζφωνο

2132020243

Φαξ

2132020359

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο

stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr

Αρμόδια υπθρεςία για τθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ Ψεχνικι Ωπθρεςία, Ψμιμα Θ/Π
μζχρι και το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ:
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Χτζλιοσ Χουμπαςάκθσ, Ψερψιχόρθσ 51 &
Αρτζμιδοσ – Ψ.Ξ 17562,
Ψθλζφωνο επικοινωνίασ: 2132020243,
Φαξ: 2132020359
e-mail: stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

https://palaiofaliro.gr/

Ξωδικόσ NUTS

EL304

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

-

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Διμοσ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ)
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ όχι
Θ ςφμβαςθ ανατίκεται από Εκνικι Ξεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΕΞΑΑ) / Ξεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΞΑΑ): Τχι
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.
β) Υλιρθσ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, ςτον
δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορζα 6232) ςτθ ςελίδα αναηιτθςθσ αιτθμάτων
και προκθρφξεων του Διμου Υ. Φαλιρου, και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του φορζα
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ .
γ)
Σι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr
δ)
Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ του πίνακα τθσ
παραγράφου 1.1
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ε) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ
είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Γίνεται χριςθ επιςπευςμζνθσ διαδικαςίασ για τουσ πιο κάτω λόγουσ επείγουςασ ανάγκθσ: Πχι
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ρ. Φαλιρου.
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει για τα τμιματα (ομάδεσ) 1,2,3,4,5,6. τθ με Ξ.Α. : 00-6481.005,
για το τμιμα(ομάδα) 7 τθ με ΞΑ: 15-6692.003 και για το τμιμα(ομάδα) 8 τισ με ΞΑ: 10-6061.001, 156061.001, 20-6061.005, ,30-6061.001, 35-6061.002, 45-6061.001 ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ
του οικονομικοφ ζτουσ 2018, 2019 του Φορζα Διμοσ Ρ. Φαλιρου
Χφμφωνα με τον προχπολογιςμό του Διμου Υ. ΦΑΟΘΦΣΩ, οικ. ζτουσ 2018, ζχει εγγραφεί ςχετικι πίςτωςθ
ςτον Ξ.Α.: 00-6481.005, 15-6692.003, 10-6061.001, 15-6061.001, 20-6061.005, ,30-6061.001, 35-6061.002,
45-6061.001 ςυνολικοφ φψουσ 64.400,00€ (αναλογία δαπάνθσ ζτουσ βάςει ΞΩΑ οικ.25595/26.07.2017
(ΦΕΞ 2658/28.07.2017 τεφχοσ Β') παροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων,
οικονομικοφ ζτουσ 2018 - τροποποίθςθ τθσ υπ' αρικμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφαςθσ), ενϊ ο Διμοσ
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εγγράψει το υπόλοιπο ποςό δαπάνθσ ςτον προχπολογιςμό του 2019 ι
και του υπόλοιπου απαραίτθτου ποςοφ για τθν κάλυψθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ς’ αυτόν του 2018.
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου Ρ. Φαλιρου, από
ίδιουσ πόρουσ, ςτα ζτθ 2018-2019 ι και 2020.
Θ κατανομι των δαπανϊν ανά ΞΑΕ και ανά ζτοσ ζχει ωσ εξισ:
ΚΑΕ προυπολ/μου

00-6481.001
15-6692.001
10-6061.001
15-6061.001
20-6061.005
30-6061.001
35-6061.002
45-6061.001

2018
30.000,00
6.000,00
800,00
2.000,00
20.000,00
3.000,00
2.000,00
600,00

2019
165.000,00
9.498,4
1.600,00
5.500,00
41.330,00
5.720,00
3.500,00
800,00

2020
138.027,04
3.498,40
715,17
2.458,39
18.473,64
2.556,72
1.564,43
357,58

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι α) θ αγορά από το ελεφκερο εμπόριο ειδϊν διατροφισ και διαβίωςθσ
για τθν κάλυψθ μζρουσ των αναγκϊν, απόρων δθμοτϊν του Διμου για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ ςυςςιτίου
για 24 μινεσ ςτα ζτθ 2017-2019 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «Ξοινωνικϊν δομϊν Άμεςθσ
Αντιμετϊπιςθσ τθσ Φτϊχειασ» του Διμου β) θ προμικεια καταναλ/κϊν ειδϊν κυλικείου για τθ λειτουργία
των ΞΑΥΘ του Διμου ςτα ζτθ 2017-2019 και γ) θ προμικεια παςτεριωμζνου γάλακτοσ για το προςωπικό
που εργάηεται ςτο Διμο Υ. Φαλιρου για δφο ζτθ αντίςτοιχα.
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα
Τμιμα
(ομάδα)

Ρεριγραφι

Ροςότθτα

Ρροχπολογιςκείςα
(εκτιμϊμενθ)
Δαπάνθ χωρίσ ΦΡΑ
Διμοσ Ραλαιοφ Φαλιρου
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Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίων-χοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε άπορουσ δθμότεσ 2018-2019,
Ρρομικεια κατ/κϊν ειδϊν κυλικείου ΚΑΡΘ (καφζδεσ, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Ρρομικεια γάλακτοσ 20182020
1
ΕΛΔΘ
114.100,00
123.660,00
Μδιοι πόροι Διμου
2.473,20
ΥΑΡΨΣΥΩΟΕΛΣΩ
2
Αυγά-Ελαιόλαδο
11.500,00
37.760,00
Μδιοι πόροι Διμου
755,20
3
ΕΛΔΘ
45.000,00
36.000,00
Μδιοι πόροι Διμου
720,00
ΣΥΩΦΣΥΩΟΕΛΣΩΞΑΨΕΨ. ΟΑΧΑΡΛΞΑ
4
ΕΛΔΘ ΛΧΚΩΣΥΩΟΕΛΣΩ 3.000,00
15.930,00
Μδιοι πόροι Διμου
318,60
ΞΑΨΕΨΩΓΠ
5
ΕΛΔΘ ΑΦΨΣΥΣΛΕΛΣΩ
20.400,00
27.408,00
Μδιοι πόροι Διμου
548,16
6
ΕΛΔΘ ΞΦΕΣΥΩΟΕΛΣΩ
Μδιοι πόροι Διμου
974,40
24.000,00
48.720,00
7

ΕΛΔΘ ΞΑΥΘ

14.160

15.320,00

Μδιοι πόροι Διμου

306,40

8

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ
ΓΑΟΑΞΨΣΧ

86.938

99.978,70

Μδιοι πόροι Διμου

1.999,57

ΣΥΝΟΛΑ 319.098,00

404.776,70

8.095,53

Ψα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 15890000-3, 03142500-3, 15411110-6, 15300000-1, 15221000-3, 15810000-9,
15130000-8, 15511100-4 και ςυμπλθρωματικοφ CPV: ---……
Υροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα
Σ μζγιςτοσ αρικμόσ ΨΠΘΠΑΨΩΡ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε: Πλα
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τετρακοςίων εξιντα τεςςάρων χιλιάδων,
εννιακοςίων ενενιντα εννζα ευρϊ και εβδομιντα επτά λεπτϊν (464.999,77€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ
13 & 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΥΑ: 404.776,70€, ΦΥΑ: ΦΥΑ 13% 43.636,67€ & ΦΥΑ 24%
16.586,40€).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 24 μινεσ για κάκε τμιμα (ομάδα).
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ
Λ – Πελζτθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ) επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ για κάκε τμιμα
(ομάδα).

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ τιμισ προκφπτει:
Α. για τισ ομάδεσ 1,5,7,8 με τθν χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο ενόσ τμιματοσ (ομάδασ)
ςυμπλθρϊνοντασ τισ τιμζσ κάκε είδουσ αυτοφ.
Β. για τισ ομάδεσ 2,3,4,6 με το μεγαλφτερο (ενιαίο ανά ομάδα) ποςοςτό ζκπτωςθσ, ςε ακζραιεσ
μονάδεσ, επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιοφμενθσ μζςθσ
λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, ςφμφωνα με τα δελτία
πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Ψμιματοσ Εμπορίου τθσ οικείασ Υεριφζρειασ για τα είδθ που
προβλζπεται, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Σ τρόποσ ςυμπλιρωςθσ τθσ οικονομικισ
προςφοράσ περιγράφεται διεξοδικά ςτο αρ. 2.4.4 τθσ παροφςθσ.
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
5. τθσ παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
7. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
10. του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν
11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», ,
12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Χ.Φ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Ωφυπουργοφ Σικονομίασ και Σικονομικϊν με
αρικμ.1108437/2565/ΔΣΧ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ
εταιρίεσ”,
13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
Χελίδα 9

18PROC002948651 2018-04-16
ΑΔΑ: ΩΕΥΨΩΕ-ΡΦ8
17. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
18. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Φφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ) του Ωπουργείου Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
19. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.)»,
20. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
21. Ψισ διατάξεισ του Υ.Δ. 410/94 “Ωγειονομικοί όροι παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά νωποφ
κρζατοσ”, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τα Υ.Δ. 203/1998 και 79/2007
22. Ψισ διατάξεισ του Ρ. 2741/99, άρκρο 8, περ. 6β ("Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Ψροφίμων άλλεσ
ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ")
23. Ψουσ κανονιςμοφσ τθσ ΕΣΞ αρ. 1208/1981 (ποιότθτα μόςχου), 1538/1991 (ποιότθτα κοτόπουλου)
24. Ψα Υ.Δ. 291/1996 καν. Ε.Σ.Ξ. 543/08 (κοτόπουλο), Υ.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδθγία τθσ Ε.Ε.
(αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), τθν 3/17-06-2011 Αγορανομικι διάταξθ, για νωπά
Σπωρολαχανικά, τθν Ω1γ/Γ.Υ. ΣΛΞ.96967 (ΦΕΞ 2718/τ.Βϋ/08-10-2012, Ωγειονομικι διάταξθ –
Ωγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων & ποτϊν)
25. Ψου Ρ. 3526/2007 “παραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ διατάξεισ”
26. Ψθν υπ.αρικ 52/2015 ΑΔΧ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν υλοποίθςθσ Χχεδίου δράςθσ που αφορά
ςτθ δθμιουργία νζων ι τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ υφιςτάμενων «Ξοινωνικϊν Δομϊν Άμεςθσ
Αντιμετϊπιςθσ τθσ Φτϊχειασ».
27. Ψισ με αρ. 13/2018 Ψεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Ψ.Ω. του Διμου οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ παροφςθσ.
28. Ψθν υπ’ αρικ. 69/2018 απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία διατζκθκε θ πίςτωςθ
(απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ) και εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
29. Ψισ διατάξεισ ΞΩΑ 53361/11.10.2006 (ΦΕΞ 1503/Β τεφχοσ), ΞΩΑ 36586/30.7.2007 (ΦΕΞ
1323/Βϋτεφχοσ), ΞΩΑ 31119/28.5.2008 (ΦΕΞ 990/Β τεφχοσ) και το υπ’ αρ. πρωτ. 57419/13-11-2008
ζγγραφο του Ωπουργείου Εςωτερικϊν
30. Ψισ διατάξεισ τθσ ΞΩΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΞ 2658/28.07.2017 τεφχοσ Β') παροχι οδθγιϊν για
τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2018 - τροποποίθςθ τθσ υπ'
αρικμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφαςθσ.
31. Ψθν με αρ. 56/2018 απόφαςθ Δ.Χ. (ΑΔΑ: ΨΨΣΦΩΕ-ΩΒΩ) περί ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και τθσ επιλογισ διαδικαςίασ δθμοπράτθςθσ αυτοφ.
32. το με αρ πρωτ 5151 τθσ 8/3/2018 τεκμθριωμζνο αίτθμα για τθν ζκδοςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
προσ τον Υροϊςτάμενο τθσ Σικονομικισ Ωπθρεςίασ και τθ βεβαίωςθ ςυνδρομισ των
προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΥΔ 80/2016.
33. Ψθν οδθγία 92/46/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 16-6-92 για τθ κζςπιςθ υγειονομικϊν κανόνων για τθν
παραγωγι και εμπορία νωποφ γάλακτοσ, κερμικά επεξεργαςμζνου γάλακτοσ και προϊόντων με
βάςθ το γάλα, τθν Σδθγία 94/71/ΕΞ του Χυμβουλίου τθσ 13-12-94 για τθν τροποποίθςθ τθσ
οδθγίασ 92/46/ΕΣΞ, και τισ διατάξεισ του Ρ2741/99 (ΦΕΞ 119/τ. Α) ‘’ Εννιαίοσ Φορζασ Ελζγχου
Ψροφίμων, άλλεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ’’ όπωσ
εκάςτοτε ιςχφουν.
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34. Ψθν Ω1α/76785/12.10.2017 απόφαςθ του Ωπουργοφ Ωγείασ (Β' 3758)
35. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 4 παράγραφοσ 1 ζωσ 5 για τθν ανάδειξθ προμθκευτϊν – χορθγθτϊν των
Διμων των Λδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων, των Υεριφερειϊν, των Λδρυμάτων
και των νομικϊν τουσ προςϊπων κακϊσ και των ςυνδζςμων των Σ.Ψ.Α. Αϋ και Βϋ βακμοφ του τθσ
από 12-12-2012 Υράξθσ Ρομοκετικοφ Υεριεχομζνου (ΦΕΞ τεφχοσ Α’ 240) που κυρϊκθκε με τον Ρ.
4111/2013 αρ.48 (ΦΕΞ τεφχοσ Α’ 18).
36. Ψισ διατάξεισ του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ.
37. Ωγειονομικζσ και Ξτθνιατρικζσ διατάξεισ
38. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ρ. 3438/2006 (Φ.Ε.Ξ. 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ): Χφςταςθ
Χυμβουλίου Εκνικισ Ενεργειακισ Χτρατθγικισ-Φφκμιςθ κεμάτων Ωπουργείου Ανάπτυξθσ."

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 19/5/2018 και ϊρα 15:00 (καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των Υροςφορϊν),
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ,
τθν 24/5/2018, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 15:00 (θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν)

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 13/4/2018 ςτθν
Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αρικμόσ No_Doc_Ext : 2018-057365
Δθμοςιεφτθκε ςτισ …/4/2018 , αρ. αναφοράσ 2018/..

Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό Πθτρϊο
Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ).
Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Χυςτθμικό Αρικμό : 55684
Υροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δεν δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων
Χυμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Ξυβζρνθςθσ (θαηαξγήζεθε ζύκθωλα κε ην άξζξν 379 παξ.3 ηνπ
Ν.4412/2016, όπωο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 4472/17).

Υροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Ψφπο, ςφμφωνα με το
άρκρο 66 του Ρ. 4412/2016 :

Αμαρθςία ………………………………………..…Δθμοςίευςθ ……17/4/2018
Υαλμόσ ………. ……………………………..…..…Δθμοςίευςθ ….. 20/4/2018.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ρ. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ)
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): https://palaiofaliro.gr ςτθν διαδρομι: https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismidimoprasies/, ςτισ 16/4/2018.
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Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ του ςυνόλου των δθμοςιεφςεων ςτον
Ελλθνικό Ψφπο, που προβλζπονται από τον ν. 4412/2016 και το Ρ. 3548/07, κα καταβάλλεται ςε κάκε
περίπτωςθ από τον προμθκευτι (αναλογικά βάςει των ομάδων που του ανακζτονται βάςει του π/υ
μελζτθσ) που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:



θ με αρ. 2018-057365 Υροκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ ../4/2018 , αρ. αναφοράσ 2018/S ..



θ Υροκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ (ΑΔΑΠ18PROC002947610), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ



θ παροφςα Διακιρυξθ οι όροι τθσ οποίασ εγκρίκθκαν με τθν με αρ 90/2018 απόφαςθ Σ.Ε. του
Διμου με τα παρακάτω Υαραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ: ΠΕΟΕΨΘ με αρ 13/2018 τθσ Ψ.Ω του Διμου
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛ: ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΕΡΛΑΛΣ ΕΓΓΦΑΦΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ *ΕΕΕΧ+
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛΛ: ΥΛΡΑΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IV: ΥΛΡΑΞΕΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ V: ΩΥΣΔΕΛΓΠΑΨΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΣΟΩΡ
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛ: ΧΧΕΔΛΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ




το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ *ΕΕΕΧ+



το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Υαραρτιματά τθσ

οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (11/5/2018 ϊρα 15:00) και απαντϊνται
αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr ,
του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ
διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν
είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
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β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν
ςυνταχκεί εκτόσ από τθν ελλθνικι, και ςτθν ---- γλϊςςα. Χε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι
ζκδοςθ.
Ψυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Εηδηθά, ηα αιινδαπά ηδηωηηθά έγγξαθα κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιώζζα επηθπξωκέλε είηε από πξόζωπν αξκόδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε
από πξόζωπν θαηά λόκν αξκόδην ηεο ρώξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.

Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Εηδηθά, ηα αιινδαπά ηδηωηηθά έγγξαθα
κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα επηθπξωκέλε είηε από πξόζωπν
αξκόδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε από πξόζωπν θαηά λόκν αξκόδην ηεο ρώξαο ζηελ
νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, π.χ. πιςτοποιιςεισ -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα (Αγγλικι), χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να
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καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Για υποδείγματα βλζπε ΡΑΑΤΘΜΑ V.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που
ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α., για κάκε τμιμα
(ομάδα) , για το οποίο κατακζτει προςφορά όπωσ κάτωκι:.

Τμιμα
(ομάδα)

Ρεριγραφι

Ροςότθτα

Ρροχπολογιςκείςα
Δαπάνθ χωρίσ ΦΡΑ

Ρθγι
Χρθματοδότθςθσ

Ροςό
εγγφθςθσ
ςυμ/χθσ 2% €

Διμοσ Ραλαιοφ Φαλιρου
Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίων-χοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε άπορουσ δθμότεσ 2018-2019,
Ρρομικεια κατ/κϊν ειδϊν κυλικείου ΚΑΡΘ (καφζδεσ, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Ρρομικεια γάλακτοσ 20182020
1
ΕΛΔΘ
114.100,00
123.660,00
Μδιοι πόροι Διμου
2.473,20
ΥΑΡΨΣΥΩΟΕΛΣΩ
2
Αυγά-Ελαιόλαδο
11.500,00
37.760,00
Μδιοι πόροι Διμου
755,20
3
ΕΛΔΘ
45.000,00
36.000,00
Μδιοι πόροι Διμου
720,00
ΣΥΩΦΣΥΩΟΕΛΣΩΞΑΨΕΨ. ΟΑΧΑΡΛΞΑ
4
ΕΛΔΘ ΛΧΚΩΣΥΩΟΕΛΣΩ 3.000,00
15.930,00
Μδιοι πόροι Διμου
318,60
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5
6

ΞΑΨΕΨΩΓΠ
ΕΛΔΘ ΑΦΨΣΥΣΛΕΛΣΩ
ΕΛΔΘ ΞΦΕΣΥΩΟΕΛΣΩ

7
8

20.400,00

27.408,00
48.720,00

Μδιοι πόροι Διμου
Μδιοι πόροι Διμου

548,16
974,40

24.000,00

ΕΛΔΘ ΞΑΥΘ

14.160

15.320,00

Μδιοι πόροι Διμου

306,40

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ
ΓΑΟΑΞΨΣΧ

86.938

99.978,70

Μδιοι πόροι Διμου

1.999,57

ΣΥΝΟΛΑ 319.098,00

404.776,70

8.095,53

Χχετικά υποδείγματα περιζχονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V.
Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι (17/10/2018), άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8 , δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Τταν υπάρχει ςε βάροσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του
Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου
τθσ 26θσ Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου.
Χτισ περιπτϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Χυμβουλίου
Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.
2.2.3.2. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
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ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Σι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. ---2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
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2.2.3.5. ………..
2.2.3.6. Σ προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Υροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Σικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κξηηήξηα Δπηινγήο
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Σι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα XI του
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΧΔΧ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο ι ςτο Πθτρϊο Ξαταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Ωλικοφ.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν:
α) μζςο ''ειδικό'' ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν (ςυνίςταται ςε κφκλο εργαςιϊν ςε
όμοια ι ιςοδφναμα είδθ (πχ. Είδθ παντοπωλείου, ιχκυοπωλείου, κρεοπωλείου κλπ,) με το
προκθρυςςόμενο είδοσ για τισ ομάδεσ για τισ οποίεσ ςυμμετζχει για το ανωτζρω διάςτθμα), φψουσ κατά
μζςο όρο τουλάχιςτον ίςο με το 50% του ακροίςματοσ των ενδεικτικϊν προχπολογιςμϊν των τμθμάτων
(ομάδων) για τισ οποίεσ ςυμμετζχει (υπολογίηεται ακροιςτικά κι όχι ποςοςτιαία για κάκε τμιμα). Χε
περίπτωςθ που ο Ωποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ
δραςτθριοποιοφνται, είναι μεγαλφτεροσ από το 50% του προχπολογιςμοφ τθσ/των υπό ανάκεςθσ
ομάδασ/ομάδων.
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Χε περίπτωςθ ενϊςεων, ο κφκλοσ εργαςιϊν υπολογίηεται από το άκροιςμα των κφκλων εργαςιϊν κάκε
ενόσ εκ των εταίρων τθσ ζνωςθσ επί το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτθν ζνωςθ για το ανωτζρω διάςτθμα.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται :
α) κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν , να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον 1 ανά τμιμα
ςυμβάςεισ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου(πχ. Είδθ παντοπωλείου, ιχκυοπωλείου, κρεοπωλείου
κλπ,), ποςοφ και ποςότθτασ κατά μζςο όρο τουλάχιςτον ίςθ με το 50% του ποςοφ και των ποςοτιτων για
κάκε ξεχωριςτό τμιμα (ομάδα) για τo οποίo ςυμμετζχουν. Αντίςτοιχθ ορίηεται μία προμικεια, που
αφορά ςε όμοιο ι ιςοδφναμο ανά ομάδα, από πλευράσ απαιτιςεων υλοποίθςθσ φυςικό αντικείμενο με το
προκθρυςςόμενο (όμοιο είδοσ). Σι υλοποιθμζνεσ ςυμβάςεισ κα πρζπει να είναι φψουσ ποςοφ και
ποςότθτασ κατά μζςο όρο τουλάχιςτον ίςθσ με το 50% των ποςοτιτων για κάκε ξεχωριςτό τμιμα (ομάδα)
για το οποίο ςυμμετζχουν. Ειδικότερα αντίςτοιχεσ κεωροφνται προμικειεσ ειδϊν ςε όμοια ι ιςοδφναμα
(είδθ παντοπωλείου, αυγά-ελαιόλαδο, οπωροπωλείου, ιχκυοπωλείου, κρεοπωλείου κλπ) με αυτά που
περιγράφονται ςτα τμιματα τθσ με αρ 13/2018 μελζτθσ τθσ Ψ.Ω. που ςυνοδεφει και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Απόδειξθ για τα παραπάνω αποτελοφν πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ προμθκειϊν όπου αναφζρονται
ςτο ποςό, τθν ποςότθτα, τον χρόνο, τθν περιγραφι ειδϊν και τον τόπο παράδοςθσ αυτϊν και
προςδιορίηουν αν πραγματοποιικθκαν ςφμφωνα με τουσ όρουσ των ςυμβάςεων και αν περατϊκθκαν
κανονικά και εκδίδονται α) εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ
που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι β) εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ,
βεβαίωςθ του φορζα ςυνοδευόμενθ από τα αντίςτοιχα παραςτατικά από το οποίο να προκφπτουν τα
παραπάνω.
β) Ρα υποβάλουν τεχνικι προςφορά. Υεριγραφι των προςφερόμενων ειδϊν βάςει των ηθτοφμενων τθσ
μελζτθσ που ςυνοδεφει τθν παροφςα διακιρυξθ. Ακόμθ περιγραφι των υποδομϊν (εγκαταςτάςεισ,
προςωπικό, εξοπλιςμόσ, οχιματα, εμπειρία κλπ) και των μζτρων που λαμβάνει ο οικονομικόσ φορζασ για
τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ειδϊν που προςφζρει.
Για τα είδθ των ομάδων 1, 2, 7 και 8 οι υποψιφιοι κα πρζπει να αναφζρουν τθν επιχειρθματικι μονάδα
(εργοςτάςιο) ςτθν οποία παράγονται/παραςκευάηονται τα προςφερόμενα είδθ κάκε ομάδασ για τθν
οποία ςυμμετζχουν.
γ) Για τουσ προςφζροντεσ προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ (τμιμα 5), όταν είναι οι ίδιοι παραγωγοί,
βεβαίωςθ (πρωτότυπθ, θ ευκρινζσ φωτοαντίγραφο) των αρμοδίων κτθνιατρικϊν αρχϊν, ςτθν οποία κα
φαίνεται θ ιςχφουςα άδεια λειτουργίασ και ο αρικμόσ κτθνιατρικισ ζγκριςθσ εγκαταςτάςεων καταςκευισ
προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ .
Για τουσ προςφζροντεσ Αυγά (τμιμα 2), όταν είναι οι ίδιοι παραγωγοί, απόφαςθ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ
κτθνιατρικισ για ζγκριςθ λειτουργίασ κζντρου ωοςκόπθςθσ και ο κωδικόσ αρικμόσ αυτοφ.
Για τουσ προςφζροντεσ προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ ι αυγά όταν δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί τα
προαναφερόμενα κα αφοροφν τουσ παραγωγοφσ με τουσ οποίουσ ζχουν δθλϊςει ότι κα ςυνεργάηονται
και επιπλζον βεβαίωςθ τθσ κτθνιατρικισ υπθρεςίασ ι άλλθσ αρμόδιασ Ωπθρεςίασ από τθν οποία κα
προκφπτει ο αρικμόσ μθτρϊου εμπόρων που τουσ ζχει χορθγθκεί. Χε περιπτϊςεισ παραγωγισ των ειδϊν
ςε χϊρα του εξωτερικοφ τα αντίςτοιχα ζγγραφα τθσ χϊρασ καταςκευισ ςυνοδευόμενα από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. Σι βεβαιϊςεισ κα βρίςκονται εν ιςχφ.
δ) Ρα υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζλαβε γνϊςθ των όρων διακθρφξεωσ και ότι
αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με
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τα πρότυπα, τισ πιςτοποιιςεισ, οδθγίεσ, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ, όπωσ διεξοδικά αναφζρονται ανά
άρκρο(είδοσ) κάκε τμιματοσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ με αρ 13/2018 μελζτθσ τθσ Ψ.Ω. που
ςυνοδεφει και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ψα προθγοφμενα υποβάλλονται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 56 του ν4412/2016.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Τταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Υαράρτθμα ΛΛ , το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Ψο ΕΕΕΧ καταρτίηεται βάςει
του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Υαραρτιματοσ II (Χτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται οδθγίεσ για
τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΧ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΧ).

Εφόςον τα κριτιρια επιλογισ για κάκε τμιμα πικανόν να ποικίλουν, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα
ΕΕΕΣ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια επιλογισ) εάν με ζνα ΕΕΕΣ δεν μπορεί να
καλυφκεί ςυνολικά θ προςφορά.
Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Χτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ)
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ
1. Ττι ο οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του, που αφοροφν τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. (Φορολογικι & Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα).
2. Ωπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνει τουσ αςφαλιςτικοφσ
φορείσ, που είναι υπόχρεοσ να καταβάλλει ειςφορζσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Ψο
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Ψα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
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Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Υρογραμματιςμοφ και Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Βάςει του εγγράφου του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ΕΧ/334130/2017/10001/13.12.2017: ΕΞΔΣΧΘ
ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΣΩ του άρκρου 73 παρ.2 του Ρ. 4412/2016, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του αρ.80 παρ.2γ
του Ρ.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε από τθν παρ.2 του άρκρου 39 του Ρ.4488/2017: «Αν ηο κράηοςμέλος ή η εν λόγω τώρα δεν εκδίδει ηέηοιοσ είδοσς έγγραθο ή πιζηοποιηηικό ή όποσ ηο
έγγραθο ή ηο πιζηοποιηηικό ασηό δεν καλύπηει όλες ηις περιπηώζεις ποσ αναθέρονηαι ζηις
παράγραθος 1 και 2 και ζηην περίπηωζη β' ηης παραγράθοσ 4 ηοσ άρθροσ 73, ηο έγγραθο ή ηο
πιζηοποιηηικό μπορεί να ανηικαθίζηαηαι από ένορκη βεβαίωζη ή, ζηα κράηη - μέλη ή ζηις τώρες
όποσ δεν προβλέπεηαι ένορκη βεβαίωζη, από σπεύθσνη δήλωζη ηοσ ενδιαθερομένοσ ενώπιον
αρμόδιας δικαζηικής ή διοικηηικής αρτής, ζσμβολαιογράθοσ ή αρμόδιοσ επαγγελμαηικού ή
εμπορικού οργανιζμού ηοσ κράηοσς - μέλοσς ή ηης τώρας καηαγωγής ή ηης τώρας όποσ είναι
εγκαηεζηημένος ο οικονομικός θορέας.»

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, ……………………….
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Πθτρϊο Ξαταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Ωλικοφ
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Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, απαιτείται ςχετικι βεβαίωςθ
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Σργανιςμοφ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
αντίγραφο ι απόςπαςμα του ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ εφόςον ςυντάςςεται κατά τισ τρεισ
προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ, αλλιϊσ ςε περίπτωςθ μθ υποχρζωςθσ
ζκδοςθσ ιςολογιςμϊν, μπορεί να υποβάλει ιςοδφναμα λογιςτικά ι άλλα ζγγραφα ι φωτοαντίγραφα των
αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων όπωσ το Ε3 τθσ επιχείρθςθσ, για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ
χριςεισ κατϋ ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των
δραςτθριοτιτων του.
Χε περίπτωςθ ςυμμετεχόντων, που βρίςκονται ςε λειτουργία για μικρότερο των 3 ετϊν διάςτθμα, κα
παρζχονται όςοι ιςολογιςμοί είναι διακζςιμοι.
Χε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται εκ του νόμου ζκδοςθ ιςολογιςμϊν να προςκομίηεται από τον
υποψιφιο Ανάδοχο υπεφκυνθ διλωςθ, περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ.
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν:
Για τθν παράγραφο 2.2.6.α. πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ προμθκειϊν όπου αναφζρονται ςτο ποςό, τθν
ποςότθτα, τον χρόνο, τθν περιγραφι ειδϊν και τον τόπο παράδοςθσ αυτϊν και προςδιορίηουν αν
πραγματοποιικθκαν ςφμφωνα με τουσ όρουσ των ςυμβάςεων και αν περατϊκθκαν κανονικά και
εκδίδονται α) εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ που ζχουν
εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι β) εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, βεβαίωςθ του
φορζα ςυνοδευόμενθ από τα αντίςτοιχα παραςτατικά από το οποίο να προκφπτουν τα παραπάνω.
Αντίςτοιχα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, ςε περίπτωςθ ςυμμετεχόντων, που βρίςκονται ςε λειτουργία
για μικρότερο των 3 ετϊν διάςτθμα, κα παρζχονται πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ προμθκειϊν που να
καλφπτουν τουλάχιςτον το 50% κατά μζςο όρο για όςο διάςτθμα βρίςκονται ςε λειτουργία του
ηθτοφμενου ποςοφ και των αντίςτοιχων ποςοτιτων.
Για τθν παράγραφο 2.2.6.β. τεχνικι προςφορά. Υεριγραφι των προςφερόμενων ειδϊν βάςει των
ηθτοφμενων τθσ μελζτθσ που ςυνοδεφει τθν παροφςα διακιρυξθ. Ακόμθ περιγραφι των υποδομϊν
(εγκαταςτάςεισ, προςωπικό, εξοπλιςμόσ, οχιματα, εμπειρία κλπ) και των μζτρων που λαμβάνει ο
οικονομικόσ φορζασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ειδϊν που προςφζρει.
Για τθν παράγραφο 2.2.6.γ. Για τουσ προςφζροντεσ προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ (τμιμα 5), όταν είναι οι
ίδιοι παραγωγοί, βεβαίωςθ (πρωτότυπθ, θ ευκρινζσ φωτοαντίγραφο) των αρμοδίων κτθνιατρικϊν αρχϊν,
ςτθν οποία κα φαίνεται θ ιςχφουςα άδεια λειτουργίασ και ο αρικμόσ κτθνιατρικισ ζγκριςθσ
εγκαταςτάςεων καταςκευισ προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ .
Για τουσ προςφζροντεσ Αυγά (τμιμα 2), όταν είναι οι ίδιοι παραγωγοί, απόφαςθ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ
κτθνιατρικισ για ζγκριςθ λειτουργίασ κζντρου ωοςκόπθςθσ και ο κωδικόσ αρικμόσ αυτοφ.
Για τουσ προςφζροντεσ προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ ι αυγά όταν δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί τα
προαναφερόμενα κα αφοροφν τουσ παραγωγοφσ με τουσ οποίουσ ζχουν δθλϊςει ότι κα ςυνεργάηονται
και επιπλζον βεβαίωςθ τθσ κτθνιατρικισ υπθρεςίασ ι άλλθσ αρμόδιασ Ωπθρεςίασ από τθν οποία κα
προκφπτει ο αρικμόσ μθτρϊου εμπόρων που τουσ ζχει χορθγθκεί. Χε περιπτϊςεισ παραγωγισ των
αγακϊν ςε χϊρα του εξωτερικοφ τα αντίςτοιχα ζγγραφα τθσ χϊρασ καταςκευισ ςυνοδευόμενα από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. Σι βεβαιϊςεισ κα βρίςκονται εν ιςχφ.
Για τθν παράγραφο 2.2.6.δ. υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζλαβε γνϊςθ των όρων διακθρφξεωσ
και ότι αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
Για κάκε άρκρο(είδοσ) των ομάδων(τμθμάτων) για το οποίο ςυμμετζχουν οι οικονομικοί φορείσ,
υποβάλουν τισ τυχόν ηθτοφμενεσ εκκζςεισ δοκιμϊν, τα πρότυπα, τισ πιςτοποιιςεισ, οδθγίεσ, δθλϊςεισ
ςυμμόρφωςθσ και λοιπζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ όπωσ διεξοδικά αναφζρονται ςε κάκε ξεχωριςτό
άρκρο(είδοσ) ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ με αρ 13/2018 μελζτθσ τθσ Ψ.Ω. που ςυνοδεφει και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Για τθν κάλυψθ των παραπάνω απαιτιςεων γίνονται δεκτά τα παραπάνω ωσ εξισ:
1. εκκζςεισ δοκιμϊν, πρότυπα, πιςτοποιιςεισ, οδθγίεσ, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ ι πιςτοποιθτικά
ςφμφωνα με το άρκρο 56 του ν4412/2016
2. δθλϊςεισ των καταςκευαςτϊν/παραγωγϊν των προϊόντων απ’ τισ οποίεσ να προκφπτουν οι καλφψεισ
των απαιτιςεων των προςφερόμενων ειδϊν ανά είδοσ όπωσ ηθτοφνται ςτα επιμζρουσ άρκρα τθσ μελζτθσ
(ςφμφωνα με το άρκρο 56 του ν4412/2016), οι οποίεσ κα μποροφν να επαλθκευτοφν από τθν υπθρεςία
(πχ αρικμόσ ζκκεςθσ δοκιμϊν από φορζα πιςτοποιθμζνο κατά το άρκρο 56/Ρ 4412).
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Χτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά:
βάςει τιμισ ανά τμιμα (ομάδα)
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Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ανά τμιμα (ομάδα) ςτον προμθκευτι, που προςζφερε ςυνολικά
τθ χαμθλότερθ τιμι για κάκε τμιμα(ομάδα).

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ
…………..
2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί
…………..

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ, για
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά τμιμα(ομάδα).
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Υροςφορϊν
2.4.2.1. Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα (19/5/2018 και
ϊρα 15:00) που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο,
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ
αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΞ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Ω.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)» (ΦΕΞ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΧΘΔΘΧ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Ω.Α.
2.4.2.2. Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ.
Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ ανακζτουςα
αρχι (ο Διμοσ) κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
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(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Σι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Ψα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία που τυχόν δίδονται ςυνθμμζνα ςτθν πλατφόρμα του ςυςτιματοσ ςτθ
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα παραρτιματα (ΛΛΛ
και ΛV) τθσ παροφςθσ.
Σ τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικισ προςφοράσ αναλφεται ςτθ παράγραφο 2.4.4 τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ.
2.4.2.5. Σ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χυςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Χφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Ψζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Χφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΞ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου
79 του ν. 4412/2016 και
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΧ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Υαράρτθμα ΛΛ).
Ψο εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ωσ εξισ:
ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ ΚΑΛ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΕΝΛΑΛΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
(Ε.Ε.Ε.Σ.)
I. Θ ανακζτουςα αρχι ςυντάςςει με χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, ιτοι τθσ διαδικτυακισ
πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) , το πρότυπο
eΕΕΕΧ για το ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό, και παράγει το ςχετικό πρότυπο eΕΕΕΧ ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, τα οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ.
ΛΛ. Θ ανακζτουςα αρχι, κα αναρτιςει ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο
ΕΧΘΔΘΧ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ:
-το περιεχόμενο του αρχείου PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, κα αναρτθκεί ξεχωριςτά ωσ
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ και
-το αρχείο XML κα αναρτθκεί επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΧ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.
ΛΛ. Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το
πρότυπο ΕΕΕΧ όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθ διακιρυξθ (ιτοι ωσ ξεχωριςτό
αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. Υ1/2390/13) ψθφιακά
υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.
α) οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται, για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου
eΕΕΕΣ, να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML,
προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ
ςε μορφι αρχείου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι
τουσ. Χθμειϊνεται το εξισ: Ψο αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΧ επιλζγοντασ
το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF
(virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το
οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί
ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από
φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ.
CutePDF.
β) Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του
δ/ςμου, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι
υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να
δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον
εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ
και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το
υποβάλλουν ςτο ςχετικό δ/ςμό.
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Επίςθσ ςχετικζσ οδθγίεσ είναι αναρτθμζνεσ ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο
ΕΧΘΔΘΧ.
Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΧ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Ψ.Π.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι
υπογραφι.
Χχετικό υπόδειγμα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V
Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΧ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ
Λ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ
πλθροφνται. Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Υαράρτθμα.
Θ Ψεχνικι Υροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία, που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
Επιπλζον όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τα ζντυπα του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ
«ΡΛΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ», ιτοι:
α) «ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», με το οποίο κα δϊςουν πλιρεισ και ςαφείσ περιγραφζσ των ειδϊν και κα
δθλϊςουν τθ χϊρα παραγωγισ και τθ μάρκα κάκε προϊόντοσ,
β) «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ»
και να επιςυνάψουν ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα αντίςτοιχα θλεκτρονικά αρχεία.
Σι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Σικονομικι Υροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ *τιμι+
ανά ομάδα(τμιμα), όπωσ ορίηεται κατωτζρω και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Υαράρτθμα ΛV: ΥΛΡΑΞΕΧ
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ τθσ διακιρυξθσ:
Χτον (υπο)φάκελο τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ΕΧΘΔΘΧ με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά»
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του προςφζροντα.
Θ Σικονομικι Υροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο
«Σικονομικι Υροςφορά».
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου
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θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επειδι θ θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ δεν αποτυπϊνει όλα τα ποςοςτά ΦΡΑ, ιτοι: 13% και
24%, παρά μόνο το ποςοςτό ΦΡΑ 24%, για τθν ανάδειξθ μειοδότθ δεν κα λθφκεί υπόψθ το ΦΡΑ του
ςυςτιματοσ. Ιτοι θ ςφγκριςθ τιμϊν για τθν ανάδειξθ μειοδότθ κα γίνει χωρίσ ΦΡΑ.
Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ανά ομάδα ακολουκοφνται οι παρακάτω οδθγίεσ:
Για τα είδθ, για τα οποία υπάρχουν τιμζσ τιμολογίου (ομάδεσ 1,5,7,8)
Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα, ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ (παράγεται ςε μορφι pdf από τθν πλατφόρμα ΕΧΘΔΘΧ ςφνταξθσ
προςφοράσ). Χτθν ςυνζχεια υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Για να αποτυπωκεί ςαφζςτερα θ οικονομικι προςφορά ανά ομάδα/τμιμα(για όποια ομάδα εκ των 1,5,7,8
ςυμμετζχει), ςυμπλθρωματικά, ο προςφζρων κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει το αντίςτοιχο ζντυπο του
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΛV: Β. ΡΛΝΑΚΕΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ για τθν αντίςτοιχθ ομάδα/τμιμα που
ςυμμετζχει, όπου κα αναγράφεται θ τιμι μονάδοσ όλων των ειδϊν τθσ ομάδασ/τμιματοσ και να τθν
επιςυνάψει ςτο ςφςτθμα ςτον (υπο)φάκελο τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ΕΧΘΔΘΧ με τθν ζνδειξθ
«Σικονομικι Υροςφορά», ψθφιακά υπογεγραμμζνο το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο, επιπλζον τθσ
ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ . (υποβάλλονται 2 θλεκτρονικά
αρχεία για τθν οικονομικι προςφορά).
Για τα είδθ για τα οποία δίδεται ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ των δελτίων
Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν (ομάδεσ 2,3,4,6):
Ψο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ δε μπορεί να αποτυπωκεί ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ
προςφοράσ του ςυςτιματοσ.
Χτθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι των προςφερόμενων
ειδϊν, βάςει τθσ κατωτζρω τιμισ αναφοράσ (ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΥΑ κάκε ομάδασ).
Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΧΘΔΘΧ δεν μπορεί να αποτυπωκεί
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι
φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με τρία (3) δεκαδικά ψθφία
(αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του (ακζραιου χωρίσ δεκαδικά) ενιαίου ποςοςτοφ τθσ
ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ άνω τιμι αναφοράσ (ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ κάκε
τμιματοσ/ομάδοσ χωρίσ ΦΥΑ).
Για να αποτυπωκεί ςαφζςτερα θ οικονομικι προςφορά ανά ομάδα/τμιμα(για όποια ομάδα εκ των 2,3,4,6
ςυμμετζχει), ςυμπλθρωματικά, ο προςφζρων κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει το αντίςτοιχο ζντυπο του
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΛV: Β. ΡΛΝΑΚΕΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ για τθν αντίςτοιχθ ομάδα/τμιμα που
ςυμμετζχει, αναγράφοντασ ποςοςτό ζκπτωςθσ (ακζραιο χωρίσ δεκαδικά και ενιαίο ανά ομάδα) και να
επιςυνάψει ςτο ςφςτθμα ςτον (υπο)φάκελο τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ΕΧΘΔΘΧ με τθν ζνδειξθ
«Σικονομικι Υροςφορά», ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο,
επιπλζον τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ . (υποβάλλονται 2
θλεκτρονικά αρχεία για τθν οικονομικι προςφορά).
Υαράδειγμα για τισ ομάδεσ 2,3,4,6:
Ζςτω, πχ, ότι ο ςυμμετζχων επικυμεί να προςφζρει ακζραιο και ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ 5% επί των
μζςων τιμϊν λιανικισ (για κάκε είδοσ και θμ/νια) των δελτίων Υιςτοποίθςθσ Ψιμϊν, ανά κατθγορία, που
εκδίδονται από τθν αρμόδια Ωπθρεςία τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, για τθν ομάδα 3 (είδθ οπωροπωλείουκατεψ λαχανικά) προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 36.000,00 € χωρίσ ΦΥΑ 13%.
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Χτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρωκεί ωσ τιμι
προςφοράσ 34.200,00€ (προκφπτει ωσ: 36.000,00 – (36.000,00 x 5%) = 34.200,00€).
Για τθ ςφγκριςθ τιμϊν για τθν ανάδειξθ μειοδότθ κα λθφκεί υπόψθ θ προςφερόμενθ τελικι τιμι ςτο
ςφνολο των ηθτοφμενων χωρίσ ΦΡΑ, δθλ. κα λθφκεί υπόψθ τιμι 34.200,00€.
Ξατόπιν, εφόςον το ακζραιο και ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ 5% δε μπορεί να αποτυπωκεί ςτθν θλεκτρονικι
φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΧΘΔΘΧ, κα ςυμπλθρωκεί από τον προςφζροντα ςτο ζντυπο του
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ ΛV: Β. ΡΛΝΑΚΕΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ και ςτθ ςυνζχεια ο προςφζρων κα
επιςυνάψει ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο ςτον
(υπο)φάκελο τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ΕΧΘΔΘΧ με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» επιπλζον τθσ
ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ . (υποβάλλονται 2 θλεκτρονικά
αρχεία για τθν οικονομικι προςφορά).
Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ τιμολόγθςθ των παραδιδόμενων ειδϊν των ομάδων 2,3,4,6 κα γίνεται
εφαρμόηοντασ το προςφερόμενο ακζραιο και ενιαίο ανά ομάδα ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των μζςων τιμϊν
λιανικισ (για κάκε είδοσ και θμ/νια) των δελτίων Υιςτοποίθςθσ Ψιμϊν, ανά κατθγορία, που εκδίδονται από
τθν αρμόδια Ωπθρεςία τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ.
Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (πχ το κόςτοσ μεταφοράσ των ειδϊν ςτο Διμο).
Διαφορά ςε μζγεκοσ ςυςκευαςίασ
Χε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δεν διακζτει ςυςκευαςία ίδιου μεγζκουσ με τθν ηθτοφμενθ, γίνεται
δεκτι ςυςκευαςία που διαφζρει ζωσ 30% από τθ ηθτοφμενθ, ενϊ θ τιμι μονάδοσ προςφοράσ ανάγεται
ςτο ηθτοφμενο μζγεκοσ ςυςκευαςίασ που ηθτείται από τον προχπολογιςμό, πχ ηθτοφνται 12000
ςυςκευαςίεσ ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ ΥΑΞΕΨΣ 400gr τιμισ μονάδοσ 1,29€ χωρίσ ΦΥΑ, γίνονται δεκτζσ και 9600
ςυςκευαςίεσ των 500γρ. αντίςτοιχθσ τιμισ μονάδοσ 1,61€ θ οποία ανάγεται ςε αρχικι τιμι μονάδασ
προςφοράσ 1,29€ (προκφπτει ωσ 1,61*400/500) μείον τθν ζκπτωςθ του προςφζροντοσ αντίςτοιχα.
Χε περίπτωςθ διαφοράσ του Ψιμολογίου Υροςφοράσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου
θλεκτρονικοφ αρχείου λαμβάνεται υπόψθ το παραγόμενο ψθφιακά αρχείο και ο υπολογιςμόσ του ενιαίου
ποςοςτοφ ζκπτωςθσ γίνεται από τθν υπθρεςία.
Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΩΦΩ κα γίνεται με δφο δεκαδικά ψθφία. Ψο γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται
ςε δφο δεκαδικά ψθφία
Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Υροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμϊν απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Υαραρτιματα Λ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ, κα εξετάηονται λεπτομερϊσ οι
προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, κα ηθτθκοφν από τον
προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τον οικονομικό
χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ ι τισ τεχνικζσ λφςεισ που ζχουν επιλεγεί ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ
ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων για τθν προμικεια των ειδϊν ι τθν πρωτοτυπία των προτεινομζνων
προμθκειϊν, τισ οποίεσ επαλθκεφει πριν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Σι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Υροςφοράσ. Χε
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Υροςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι δεν δικαιοφνται, κατά
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τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζα ζντυπα οικονομικισ
προςφοράσ ι να τα τροποποιιςουν.

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 120
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .
Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, (εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ) .
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Σ
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι Υροςφορά»
τθν 24/5/2018, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 15:00 (4 εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία προςφορϊν)
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Πε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Χφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ
του οργάνου.
β) Χτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και
ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Ψο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Ψο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων
ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Χτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ φςτερα από
ςχετικι επί αποδείξει πρόςκλθςθ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι (Ο.Ε.) απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο
θαηαθύξσζεο

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο

-

Γηθαηνινγεηηθά

Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθωο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξωζε («πξνζωξηλό αλάδνρν»), λα
ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξόηεξε ηωλ δέθα (10) νύηε κεγαιύηεξε ηωλ είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα
πξωηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
4250/2014 (Α' 74) όιωλ ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 80, όπωο θαζνξίδνληαη εηδηθόηεξα
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ωο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ηωλ ιόγωλ
απνθιεηζκνύ ηωλ άξζξωλ 73 θαη 74, θαζώο θαη γηα ηελ πιήξωζε ηωλ θξηηεξίωλ πνηνηηθήο
επηινγήο ηωλ άξζξωλ 75 έωο 78. Τα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην αξκόδην όξγαλν αμηνιόγεζεο.

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ανά ομάδα
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εληόο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζύκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ηωλ δέθα (10) νύηε κεγαιύηεξε ηωλ είθνζη
(20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ, ηα απνδεηθηηθά
έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξωηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθωλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) όιωλ ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ που περιγράφονται

ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των
λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτισ.
Ψα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην αξκόδην όξγαλν αμηνιόγεζεο . Τταν υπογράφονται από τον ίδιο
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Πε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
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προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Χυςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Τςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Χφμβαςθσ, ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:
ποςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ
ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ,
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανά ομάδα ανάδοχο .
Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Ψα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι :
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α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Χφμφωνα με τα άρκρα 360-374 του Ρ.4412/2016
Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Χε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Χε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΧΘΔΘΧ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Υροδικαςτικι
Υροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Ω.Α..
Ψο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Ξατά τα λοιπά, θ
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άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΥΥ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Σι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΥΥ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΥΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για ςυμβάςεισ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των είκοςι
χιλιάδων (20.000) ευρϊ ςφμφωνα με το αρ. 72 παρ 1 (β) του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ (εφόςον το
ςφνολο τθσ ςυμβατικισ αξίασ υπερβαίνει τισ 20.000,00€).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ ι αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό
που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του
εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του
Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 Χτισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001,
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των
Χελίδα 38

18PROC002948651 2018-04-16
ΑΔΑ: ΩΕΥΨΩΕ-ΡΦ8
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Πθτρϊο Υαραγωγϊν (ΕΠΥΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Σ.ΑΡ.
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΠΥΑ του
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Χε περίπτωςθ που ο
ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκειατεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, οφείλει να προςκομίςει
τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά για τον νζο υπεργολάβο.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Τταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.4.4. ………………

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Εξόφλθςθ του 100% τθσ αξίασ μετά τθν κάκε οριςτικι ι τμθματικι παραλαβι προμικειασ, ιτοι κα
καταβάλλεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ πιςτοποιθμζνεσ ποςότθτεσ που ζχουν κάκε φορά παραδοκεί,
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Ωπθρεςίασ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
Θ κράτθςθ επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% και ΣΓΑ χαρτοςιμου 20% , που αποδίδονται από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ςτο δθμόςιο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί χαρτοςιμου (Ωπ. Σικ. ΔΨΕΦ
Αϋ1087988/Ε 2013/30.05.2013, Ωπ. Σικ. 2/55469/0026/10.06.2013) (ΛΞΑ εγκ. 37/Γ31/729/12.10.2016.
β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και
Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ,
δ) Ξράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ ΑΕΥΥ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. (άρκρο 350 παρ.3 του
Ρ.4412/2016, ΞΩΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΞ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β').
Θ κράτθςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΣΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με
ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου. Ψο ποςό αυτό αποτελεί ζςοδο του Δθμοςίου και του ΣΓΑ αντίςτοιχα
και αποδίδεται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. (άρκρο 6 τθσ ΞΩΑ 1191/14.03.2017-ΦΕΞ 969/22.03.2017 τ. Β')
ε) κάκε άλλθ τυχόν κράτθςθ/επιβάρυνςθ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, βάςει κείμενων διατάξεων όπωσ αυτζσ
διαμορφϊνονται.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Σ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
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Χτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) ……………...
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ρ.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Ψο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΥΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Ξατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τυχόν τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το
ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Ο προμθκευτισ κάκε ομάδασ, ευκφνεται για τυχόν βλαβερζσ ςυνζπειεσ που επζλκουν ςτθν υγεία των
πολιτϊν, των νθπίων κλπ, από τροφικι δθλθτθρίαςθ ι οποιαδιποτε άλλθ βλάβθ τυχόν προκλθκεί,
απορρζουςα από προϊόντα κακισ ποιότθτασ εκ των ειδϊν που προςφζρει. Σε περίπτωςθ τζτοιου
περιςτατικοφ πζραν από τισ τυχόν ποινικζσ ευκφνεσ του προμθκευτι, κα επιβάλλεται διοικθτικό
πρόςτιμο ανάλογο με τθ ςοβαρότθτα τθσ υπόκεςθσ. Επίςθσ, ςε ςχετικι περίπτωςθ αναλαμβάνει τα
αντίςτοιχα ζξοδα ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ και νοςθλείασ των πολιτϊν, των νθπίων κλπ που
τυχόν προκφψουν.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου του προβλεπόμενου ςτθν
περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ κάκε ομάδασ για τθν οποία κα ανακθρυχκεί
ανάδοχοσ, τμθματικά, ςε χρονικό διάςτθμα 24 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Ωπθρεςίασ και φςτερα από ζγγραφθ ειδοποίθςθ από το αρμόδιο τμιμα
αυτισ, ςτισ εκάςτοτε ηθτοφμενεσ από τθν υπθρεςία ποςότθτεσ και ςτα ςθμεία που κα υποδεικνφονται απ
αυτιν.
Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Πετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ρ.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VΛ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Ξατά τθν
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Σ ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκουσ
τρόπουσ: μακροςκοπικό ζλεγχο, χθμικι εξζταςθ, πρακτικι δοκιμαςία ι ςυνδυαςμό αυτϊν.
Ψο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Ψα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Ωλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχουι ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Ψα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ρ.4412/16.
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Ψο αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Σ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
Ωσ γνωμοδοτικό όργανο διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για τθν παρακολοφκθςθ και τθν
παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ορίηεται 1) για το Διμο Υ. Φαλιρου θ
Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν Θ/Π αντικειμζνου του
αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του Ρ4412/2016 που ςυγκροτικθκε με τθν με αρ. 338/2017 απόφαςθ Δθμοτικοφ
Χυμβουλίου ι όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 2) για το ΡΥΔΔ, θ
εκάςτοτε ιςχφουςα Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν του
ΡΥΔΔ που ορίηεται βάςει του αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του Ρ4412/2016 όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει κατά το
χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Αρμοδιότθτεσ τθσ παραπάνω επιτροπισ είναι:
α) παρακολοφκθςθ ςφμβαςθσ και παραλαβι ειδϊν
β) ςτο ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ γνωμοδοτεί προσ τα αποφαινόμενα όργανα (Σ.Ε. του Διμου), για κάκε κζμα
που ανακφπτει από τθ ςφμβαςθ και ιδίωσ επί τθσ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, κάκε άλλθσ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: μζςα ςε 30 θμζρεσ από τθν παραλαβι τουσ ι όπωσ
προκφπτει από το Ρ. 4152/13 (ΦΕΞ 107/09.05.2013 τεφχοσ Α'): «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίωσ τθσ παρ. Η’ αυτοφ.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3

Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη
πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό

Χε περίπτωςθ ειςαγωγισ ειδϊν ιςχφουν τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016.

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.4.1. Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, 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.
6.4.2. 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
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ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
…………………….

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
………………..

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο
Τςον αφορά τα είδθ, που τελοφν ςε διατίμθςθ, θ τιμι κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι θ νόμιμα
διαμορφοφμενθ και πιςτοποιοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του κάκε είδουσ τθν θμζρα
παράδοςθσ, ςφμφωνα με τα δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Ψμιματοσ Εμπορίου τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (άρκρο 62 του Ρ. 4257/2014), εφαρμοηόμενθσ τθσ προςφερόμενθσ
ζκπτωςθσ.
Για τα λοιπά είδθ οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται.
Υροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ μζχρι λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
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Από ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απόθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπ ∆ήµνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.
Πύκθσλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ, νηθ. έηνπο 2018, έρνπλ εγγξαθεί
ζρεηηθέο πηζηώζεηο ζηνπο πξναλαθεξόκελνπο Θ.Α. ύςνπο 64.400,00€ [αλαινγία δαπάλεο έηνπο
βάζεη ΘΑ νηθ.25595/26.07.2017 (ΦΔΘ 2658/28.07.2017 ηεύρνο Β') παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 - ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ.
7028/2004 (Β' 253) απόθαζεο], ελώ ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εγγξάςεη ην
ππόινηπν πνζό δαπάλεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2019 θαη ηνπ 2020 ή θαη ηνπ ππόινηπνπ
απαξαίηεηνπ πνζνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ζε απηόλ ηνπ 2018.
Ξξνβιέπεηαη θαηαλνκή δαπάλεο σο εμήο:

ΚΑΕ
00-6481.005
15-6692.003
10-6061.001
15-6061.001
20-6061.005
30-6061.001
35-6061.002
45-6061.001

2018

2019

2020

Ροςό ςε €

Ροςό ςε €

Ροςό ςε €

30.000,00
6.000,00
800,00
2.000,00
20.000,00
3.000,00
2.000,00
600,00

165.000,00
9.498,40
1.600,00
5.500,00
41.330,00
5.720,00
3.500,00
800,00

138.027,04
3.498,40
715,17
2.458,39
18.473,64
2.556,72
1.564,43
357,58

Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Λ. 3852/2010, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν
ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιιεη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ ή κνλνκειώλ νξγάλσλ ησλ
Γήκσλ, ……………………., γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από
ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή
αθόηνπ έιαβε γλώζε απηήο. Ν Διεγθηήο Λνκηκόηεηαο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2) κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε αλσηέξσ πξνζεζκία
ρσξίο λα εθδνζεί απόθαζε ζεσξείηαη όηη ε πξνζθπγή έρεη ζησπεξώο απνξξηθζεί.
Νη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηή Λνκηκόηεηαο πξνζβάιινληαη κόλν ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα κε ηα
έλδηθα βνεζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Υζηόζν, ζύκθσλα κε ηελ κε αξ. 60/ αξ. πξση. 74895/30.12.2010 εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ην κεηαβαηηθό δηάζηεκα κέρξη
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνηεινύο πεξεζίαο Δπνπηείαο ΝΡΑ, ηεο νπνίαο απνθιεηζηηθή
αξκνδηόηεηα είλαη ν έιεγρνο λνκηκόηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ ΝΡΑ α΄ θαη β΄ βαζκίδαο, ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο αζθεί ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Διεγθηή Λνκηκόηεηαο
(Με ηην με απ. 15869/15.05.2017 απόθαζη ηος Υποςπγού Εζωηεπικών – ΦΕΚ 250/η.
Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017 - διοπίζηηκε Σςνηονιζηήρ ηηρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ Αηηικήρ).
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξνκέλε εγθύθιην ε Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ
Θ.Γ.Θ. ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 151 θαη 152 ηνπ Θ.Γ.Θ.
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ζε ό,ηη αθνξά ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο,
πνπ εθδίδνληαη θαηά ηα άξζξα 225, 226 θαη 227 ηνπ «ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖ».
Βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη
ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Γ. εληόο πξνζεζκίαο ελόο (1) κελόο από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ή ηελ
θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε γλώζε απηήο. Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή αζθεί έιεγρν λνκηκόηεηαο θαη
εθδίδεη απόθαζε επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από
ηελ ππνβνιή ηεο. Νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο θνηλνπνηνύληαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θαη ζην
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Γήκν ή ζηελ Θνηλόηεηα ή ζην λνκηθό πξόζσπν απηώλ, θαζώο θαη ζε απηόλ πνπ έρεη αζθήζεη
πξνζθπγή. Νη απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο πξνζβάιινληαη κόλν ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα.

Ζ απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 90/2018.
Ζ παξνύζα δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ).
Ζ παξνύζα εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 πεξ. 6 ηνπ Λ. 3861/2010: “Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο
κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. ”.
Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3861/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ.
4210/2013 (ΦΔΘ 254/Α/21.11.2013): «Οπζκίζεηο πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», « Οι ππάξειρ πος είναι αναπηημένερ ζηο διαδίκηςο, ζύμθωνα με ηιρ
διαηάξειρ ηων άπθπων 1 έωρ 6 ηος παπόνηορ νόμος, με εξαίπεζη ηιρ ππάξειρ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος παπόνηορ,
εξαιπούνηαι από ηιρ πςθμίζειρ ηων παπαγπάθων 5 και 6 ηος άπθπος 16 ηος Ν. 3345/2005, όπωρ αςηέρ
ανηικαηέζηηζαν ηιρ διαηάξειρ ηων παπαγπάθων 2 και 3 ηος άπθπος 11 ηος Ν. 2690/1999, και μποπούν να
σπηζιμοποιηθούν σωπίρ επικύπωζη. Απκεί η επίκληζη ηος ΑΔΑ για ηην αςηεπάγγεληη αναζήηηζη ηων
αναπηημένων ππάξεων ηόζο καηά ηη διεκπεπαίωζη ςποθέζεων ηων διοικοςμένων όζο και καηά ηην
επικοινωνία μεηαξύ θοπέων.»

Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ο ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΚΔΙΖ

ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ

1. ΓΟΤΙΗΔΙΚΟ ΗΩΑΛΛΖ
2. ΑΖΚΑΘΟΠΟΤΙΟ ΓΔΩΡΓΗΟ
3. ΚΑΤΡΑΘΑΘΖ ΣΤΙΗΑΛΟ
4. ΣΔΛΣΟΚΑ ΘΩΛ/ΛΟ

ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΖΚΑΡΥΟ

ΓΗΟΛΤΖ ΥΑΣΕΖΓΑΘΖ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Μειέηε
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΛΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ Ρ.ΦΑΛΘΟΥ
ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ
ΤΜΘΜΑ Θ/Μ
ΑΛΚ.ΤΕΧ.ΡΟΔΛΑΓΑΦΩΝ: 13/2018

ΡΟΜΘΚΕΛΑ: Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίωνχοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε
άπορουσ δθμότεσ 2018-2019, Ρρομικεια κατ/κϊν
ειδϊν κυλικείου ΚΑΡΘ (καφ.,αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018
Ρρομικεια γάλακτοσ 2018-2020
ΚΑ: 00-6481.005, 15-6692.003, 10-6061.001
15-6061.001, 20-6061.005, 30-6061.001
35-6061.002, 45-6061.001

ΤΕΧΝΛΚΘ ΕΚΚΕΣΘ
Θ παροφςα μελζτθ αφορά: α) αγορά από το ελεφκερο εμπόριο ειδϊν διατροφισ και διαβίωςθσ για
τθν κάλυψθ μζρουσ των αναγκϊν, απόρων δθμοτϊν του Διμου για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ ςυςςιτίου για
24 μινεσ ςτα ζτθ 2018-2019 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «Ξοινωνικϊν δομϊν Άμεςθσ Αντιμετϊπιςθσ
τθσ Φτϊχειασ» του Διμου β) τθν προμικεια καταναλ/κϊν ειδϊν κυλικείου για τθ λειτουργία των ΞΑΥΘ
του Διμου ςτα ζτθ 2018-2019 και γ) τθν προμικεια παςτεριωμζνου γάλακτοσ για το προςωπικό που
εργάηεται ςτο Διμο Υ. Φαλιρου για τα ζτθ 2018-2020.
Θ μελζτθ ςυντάχτθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 54 του Ρ.4412/16 (ΦΕΞ-147 Α/8-8-16):
Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ). Λςχφουν και οι διατάξεισ του αρ. 6 παρ.10 του εν λόγω νόμου.
Χφμφωνα με τον προχπολογιςμό του Διμου Υ. ΦΑΟΘΦΣΩ, οικ. ζτουσ 2018, ζχει εγγραφεί ςχετικι
πίςτωςθ ςτον Ξ.Α.: 00-6481.005, 15-6692.003, 10-6061.001, 15-6061.001, 20-6061.005, ,30-6061.001, 356061.002, 45-6061.001
ςυνολικοφ φψουσ 64.400,00€ (αναλογία δαπάνθσ ζτουσ βάςει ΞΩΑ
οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΞ 2658/28.07.2017 τεφχοσ Β') παροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του
προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2018 - τροποποίθςθ τθσ υπ' αρικμ. 7028/2004 (Β' 253)
απόφαςθσ), ενϊ ο Διμοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εγγράψει το υπόλοιπο ποςό δαπάνθσ ςτον
προχπολογιςμό του 2019 ι και του υπόλοιπου απαραίτθτου ποςοφ για τθν κάλυψθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων ς’ αυτόν του 2018.
Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 404.776,70€ πλζον Φ.Υ.Α. 13%
43.636,67 και 24% 16.586,40€, δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των 464.999,77€.
Θ διαδικαςία κα πραγματοποιθκεί με θλεκτρονικό ανοικτό διεκνι διαγωνιςμό και με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που προςδιορίηεται βάςει τθσ
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ) επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ για κάκε ομάδα.
Θ ζκταςθ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι 319.098,00 μονάδεσ μζτρθςθσ κάκε είδουσ από τα
περιγραφόμενα ςτο τιμολόγιο είδθ για τα δφο ζτθ.
Σι κωδικοί που καλφπτουν το φάςμα των υλικϊν που περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ
ςφμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τισ δθμ. ςυμβάςεισ (CPV) είναι οι : 15800000-6, 03142500-3,
15411110-6, 15300000-1, 15332100-5, 15221000-3, 15130000-8, 15511100-4.
Υ. Φάλθρο 8/3/2018
Σ Χυντάξασ

Χτ. Χουμπαςάκθσ
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΛΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ Ρ.ΦΑΛΘΟΥ
ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ
ΤΜΘΜΑ Θ/Μ
ΑΛΚ.ΤΕΧ.ΡΟΔΛΑΓΑΦΩΝ: 13/2018

ΡΟΜΘΚΕΛΑ: Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίωνχοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε
άπορουσ δθμότεσ 2018-2019, Ρρομικεια κατ/κϊν
ειδϊν κυλικείου ΚΑΡΘ (καφ.,αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018
Ρρομικεια γάλακτοσ 2018-2020
ΚΑ: 00-6481.005, 15-6692.003, 10-6061.001
15-6061.001, 20-6061.005, ,30-6061.001
35-6061.002, 45-6061.001

ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ

Α/Α

ΔΙΓΟ

Μον.
Μετρ.

ΡΟΣΟΤ.

ΕΝΔΕΛΚΤ.
ΤΛΜΘ ΜΟΝ.
ΣΕ € χωρίσ
ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΛΜΘΣ ΣΕ €
χωρίσ ΦΡΑ

CPV

Διμοσ Ραλαιοφ Φαλιρου
Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίων-χοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε άπορουσ
δθμότεσ
ΟΜΑΔΑ 1 ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ Με τιμζσ τιμολογίου μελζτθσ
1

ΑΟΕΩΦΛ για όλεσ τισ χριςεισ 1 Ξιλοφ

ΨΕΠ

2000

1,00€

2.000,00 € 15800000-6
1.750,00 €

ΑΦΑΒΣΧΛΨΕΟΑΛΣ ςυςκ 5 ΟΛΨΦΩΡ

15800000-6

2

(ΦΥΑ 24%)

ΨΕΠ

250

7,00€

3

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ πλιρεσ 410 γρ.

ΨΕΠ

15.000

0,78€

4

5
6
7

ΔΛΑΦΣΦΑ ΞΑΦΩΞΕΩΠΑΨΑ:
ΑΟΑΨΛ ςυςκ 1000 γρ ι ΔΑΦΡΘ ςυςκ.
50 γρ. ι ΔΩΣΧΠΣΧ ςυςκ. 40 γρ. ι
ΞΑΡΕΟΑ ξυλο ςυςκ. 100 γρ ι
ΞΑΡΕΟΑ τριμμζνθ ςυςκ. 60 γρ. ι
ΥΛΥΕΦΛ ΞΣΠΠΕΡΣ ςυςκ.80 γρ. ι
ΦΛΓΑΡΘ ςυςκ. 50 γρ. ι ΒΑΧΛΟΛΞΣΧ
ςυςκ.80 γρ ι ΥΑΥΦΛΞΑ ςυςκ.80 γρ ι
ΠΣΧΧΣΞΑΦΩΔΣ ςυςκ.80 γρ ι ΧΣΔΑ
ςυςκ.80 γρ (ΦΥΑ 24%)
ΗΑΧΑΦΘ λευκι κρυςταλλικι 1 κιλό

(ΦΥΑ 24%)
Ξαφζσ ελλθνικόσ ςυςκ 190-200γρ

(ΦΥΑ 24%)
Ξαφζσ ςτιγμιαίοσ ςυςκ 200γρ (ΦΥΑ

24%)

11.700,00 € 15800000-6
15800000-6

ΨΕΠ

700

1,50€

1.050,00 €

ΨΕΠ

4000

0,80€

3.200,00 € 15800000-6

ΨΕΠ

2000

1,50€

3.000,00 € 15800000-6

ΨΕΠ

150

4,60€

690,00 € 15800000-6
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8

Ξονςζρβα κρζασ (λαντςεον μιτ) ςυςκ
~ 200γρ (ΦΥΑ 24%)

ΨΕΠ

2000

1,10€

2.200,00 € 15800000-6

9

ΞΣΦΡ ΦΟΕΝΞΧ 375 γρ. (ΦΥΑ 24%)

ΨΕΠ

1000

2,00€

2.000,00 € 15800000-6

10
11

ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ ΑΥΣ ΧΩΠΛΓΔΑΟΛ Ρο 3-56-7-10 κοφτό- κρικαράκι ςυςκ 500
γρ.(οποιοςδιποτε τφποσ από τουσ
αναφερόμενουσ)
ΠΑΦΓΑΦΛΡΘ SOFT κεςεδάκι 250 γρ.

(ΦΥΑ 24%)

15800000-6

13.800,00 €

ΨΕΠ

23.000

0,60€

ΨΕΠ

1600

0,95€

1.520,00 € 15800000-6

12

ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ βάηο (γυαλ.) 370-410
γρ. (ΦΥΑ 24%)

ΨΕΠ

1500

2,00€

3.000,00 € 15800000-6

13

ΠΕΟΛ ΕΓΧΩΦΛΣ 1 κιλό

ΨΕΠ

400

10,00€

4.000,00 € 15800000-6

14

ΠΥΛΧΞΣΨΑ 225 γρ. (ΦΥΑ 24%)

ΨΕΠ

2500

0,90€

2.250,00 € 15800000-6

ΨΕΠ

3000

0,50€

1.500,00 € 15800000-6

15

ΩΔΛ φιάλθ πλαςτικι 500 ml. (ΦΥΑ

24%)

16

ΥΣΩΦΕΧ αφυδατωμζνοσ ςυςκ 500
γρ.(4φακελ)

ΨΕΠ

3500

3,00€

10.500,00 € 15800000-6

17

ΦΕΒΩΚΛΑ ΑΥΣΦ/ΡΑ 500 γρ.

ΨΕΠ

4000

2,00€

8.000,00 € 15800000-6

ΨΕΠ

10000

1,10€

11.000,00 € 15800000-6

18
19
20
21
22

ΦΩΗΛ ΞΛΨΦΛΡΣ ι ΞΑΦΣΟΛΡΑ ςυςκ. 500
γρ.
ΧΑΟΨΧΕΧ ΔΛΑΦΣΦΕΧ: ΞΕΨΧΑΥ ςυςκ
500 γρ ι ΠΣΩΧΨΑΦΔΑ ςυςκ500 γρ ι
ΠΑΓΛΣΡΕΗΑ ςυςκ 550 γρ ι ΞΦΕΠΑ
ΓΑΟΑΞΨΣΧ ςυςκ 450γρ (ΦΥΑ 24%)
ΨΣΠΑΨΣΥΕΟΨΕ 410 γρ. (ΦΥΑ 24%)
ΨΣΠΑΨΑ ΞΣΡΧΕΦΒΑ ψιλοκομμζνθ ι
χυμόσ ςυςκ 500 γρ (ΦΥΑ 24%)
Ψςάι φακελάκια ςυςκ 20τεμ Χ 1,5γρ

(ΦΥΑ 24%)

15800000-6
ΨΕΠ

500

2,00€

1.000,00 €

ΨΕΠ

3000

1,20€

3.600,00 € 15800000-6

ΨΕΠ

14000

0,55€

7.700,00 € 15800000-6

ΨΕΠ

300

1,50€

450,00 € 15800000-6

23

Ψυρί επιτραπζηιο τφπου Gouda,
Edam ι θμίςκλθρο , τριμμζνο ι μι

ΞΛΟΣ

300

6,50€

1.950,00 € 15800000-6

24

ΨΩΦΛ ΦΕΨΑ ΥΣΥ

ΞΛΟΣ

400

8,00€

3.200,00 € 15800000-6

25

ΦΑΞΕΧ ΨΛΟΕΧ 500 γρ. ΕΓΧ

ΨΕΠ

6000

1,30€

7.800,00 € 15800000-6

26

ΦΑΧΣΟΛΑ ΠΕΨΦΛΑ. 500 γρ. ΕΓΧ

ΨΕΠ

5000

1,40€

7.000,00 € 15800000-6

27

ΦΦΩΓΑΡΛΕΧ 250-260 γρ. χωρίσ
προςκικθ ηάχαρθσ ομαδικι
ςυςκευαςία με δφο υποςυςκευαςίεσ

15800000-6
ΨΕΠ

4000

0,85€

3.400,00 €

ΨΕΠ

4000

1,10€

4.400,00 € 15800000-6

Σφνολο
ποςοτ.

114.100,00

Σφνολο
χωρίσ ΦΡΑ

(ΦΥΑ 24%)
28

1
2

ΧΩΟΣΥΛΨΕΧ από ςιμιγδάλι αβγά και
γάλα 500 γρ.

123.660,00 €

ΟΜΑΔΑ 2 Αυγά-Ελαιόλαδο ** ηηκέο ζύκθσλα κε ηε κέζε ιηαληθή ηηκή ησλ δειηίσλ
Πηζηνπνίεζεο Σηκώλ, αλά θαηεγνξία, πνπ εθδίδνληαη από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. (ηηκέο κειέηεο δειηίνπ ηεο 16-30/11/2017 θαη 1-30/11/2017 αληίζηνηρα)
ΑΩΓΑ ΩΣΧΞΣΥΘΠΕΡΑ ΑΡΩ 55 γρ **
ΨΕΠ
10.000
0,14 €
1.400,00 €
03142500-3
ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ ΕΑΛΦΕΨΛΞΣ (EXTRA)
ΥΑΦΚΕΡΣ ΧΩΧΞ. 5 ΟΛΨ. **

ΨΕΠ

Σφνολο

1.500

24,24 €

36.360,00 €

11.500,00

Σφνολο
χωρίσ ΦΡΑ

37.760,00 €
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ποςοτ.

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ-ΚΑΤΕΨ. ΛΑΧΑΝΛΚΑ** τιμζσ ςφμφωνα με τθ μζςθ λιανικι τιμι
των δελτίων Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν, ανά κατθγορία, που εκδίδονται από τθν αρμόδια Υπθρεςία
τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.

1

ΕΛΔΘ ΣΥΩΦΣΥΩΟΕΛΣΩ- ι ΦΦΣΩΨΑ
ι ΞΑΨΕΨ ΟΑΧΑΡΛΞΑ ΑΥΣ ΔΕΟΨΛΣ
ΥΛΧΨ. ΨΛΠΩΡ ΒΑΧΕΛ ΠΕΧΘΧ
ΟΛΑΡΛΞΘΧ ΨΛΠΘΧ

0,80 €
ΞΛΟΣ

Σφνολο
ποςοτ.

45.000,00

45.000,00

ενδεικτικι τιμι
εικονικοφ
προϊόντοσ για
υπολογιςμοφσ

Σφνολο
χωρίσ ΦΡΑ

36.000,00 €

15300000-1

36.000,00€

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΛΔΘ ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜ.** τιμζσ ςφμφωνα με τθ μζςθ λιανικι τιμι των
δελτίων Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν, ανά κατθγορία, που εκδίδονται από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ.
5,31 €
1

ΕΛΔΘ ΨΑΦΛΑ ΞΑΨΕΨΩΓΠ. ΑΥΣ
ΔΕΟΨΛΣ ΥΛΧΨ. ΨΛΠΩΡ ΒΑΧΕΛ
ΠΕΧΘΧ ΟΛΑΡΛΞΘΧ ΨΛΠΘΧ

ΞΛΟΣ

3.000,00

Σφνολο
ποςοτ.

3.000,00

ενδεικτικι τιμι
εικονικοφ
προϊόντοσ για
υπολογιςμοφσ

15.930,00 €

Σφνολο
χωρίσ ΦΡΑ

15.930,00€

15221000-3

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ Με τιμζσ τιμολογίου

1
2

ΨΩΜΛ ΣΥΜΜΕΛΚΤΟ φρζςκο (2
φραντηόλεσ ςυνολικοφ βάρουσ
1χλγ) (ΦΥΑ 13%)
ΨΩΜΛ ΤΟΣΤ ΡΑΚΕΤΟ
ςυςκευαςία 400gr (ΦΥΑ 24%)

ΞΛΟΣ
8400
ΨΕΠ
Σφνολο
ποςοτ.

15810000-9

1,42 €
11.928,00 €

12.000

1,29 €

20.400,00

Σφνολο
χωρίσ ΦΡΑ

15.480,00 €

15810000-9

27.408,00 €

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ** τιμζσ ςφμφωνα με τθ μζςθ λιανικι τιμι των δελτίων
Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν, ανά κατθγορία, που εκδίδονται από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ.
2,03 €
1

ΕΛΔΘ ΞΦΕΑΨΑ ΡΩΥΑ ι ΞΑΨΕΨ.
ΑΥΣ ΔΕΟΨΛΣ ΥΛΧΨ. ΨΛΠΩΡ ΒΑΧΕΛ
ΠΕΧΘΧ ΟΛΑΡΛΞΘΧ ΨΛΠΘΧ

ΞΛΟΣ

24.000,00

ενδεικτικι τιμι
εικονικοφ
προϊόντοσ για
υπολογιςμοφσ

Σφνολο
ποςοτ.

24.000,00

Σφνολο
χωρίσ ΦΡΑ

48.720,00€

750

0,80€

600,00 €

48.720,00€

15130000-8

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΛΔΘ ΚΑΡΘ Με τιμζσ τιμολογίου
1

ΗΑΧΑΦΘ λευκι κρυςταλλικι 1 κιλό

(ΦΥΑ 24%)

ΨΕΠ
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2
3
4
5
6
7

8

9
10

11

Ξαφζσ ελλθνικόσ ςυςκ 470-500γρ

(ΦΥΑ 24%)
Ξαφζσ ςτιγμιαίοσ ςυςκ 200γρ (ΦΥΑ

24%)
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ πλιρεσ 410 γρ.
Ξαφζσ φίλτρου ςυςκ 460-500γρ

(ΦΥΑ 24%)
Αναψυκτικό (τφπου κόλα, πορτοκαλάδα,
λεμονάδα, ςόδα, γκαηόηα, κλπ)
ανκρακοφχο ι μθ ςυςκ κουτάκι 330ml
Ψςάι φακελάκια ςυςκ 100τεμ Χ 1,5-1,8γρ
(ΦΥΑ 24%)
Διάφορα είδθ μίασ χριςεωσ: καλαμάκια
ςπαςτά ντυμζνα 1-1 ςυςκ 200τεμ ι
κουταλάκια/ πθρουνάκια /μαχαιράκια
μίασ χριςθσ ςυςκ 30τμχ ι κυπελάκια
μιάσ χριςεωσ 250ml ςυςκ 50τμχ ι
παγοκυψζλεσ ςυςκ 10φυλλων ι
πιατάκια μιάσ χριςεωσ μικρά 25 τεμ ι
πιατάκια μιάσ χριςεωσ μεςαία 15 τεμ,
(ΦΥΑ 24%)
Αντ/κο φιαλίδιο υγραερίου 190γρ
αςφαλείασ (ΦΥΑ 24%)
Ππιςκότα τφπου cookies ςυςκ 170190γρ ι μπιςκότα τφπου πτι μπερ ςυςκ
220-240γρ ι μπιςκότα γεμιςτά ςυςκ
190-210γρ (ΦΥΑ 24%)
ΧΩΠΣΧ ΦΩΧΛΞΣΧ ΞΣΞΨΕΝΟ ΦΦΣΩΨΩΡ
(πορτοκάλι, λεμόνι, ροδάκινο, μιλο, κλπ
όχι νζκταρ) ςυςκ χάρτινθ 1 Οτ με καπάκι
που κλείνει ι Φυςικόσ χυμόσ ενόσ
φροφτου (πορτοκάλι, λεμόνι, ροδάκινο,
μιλο, κλπ όχι νζκταρ) ςυςκ χάρτινθ 1 Οτ
με καπάκι που κλείνει (ΦΥΑ 24%)

ΨΕΠ

300

5,80€

1.740,00 €

15800000-6

ΨΕΠ

150

4,60€

690,00 €

15800000-6

ΨΕΠ

1500

0,78€

1.170,00 €

15800000-6

ΨΕΠ

200

7,00€

1.400,00 €

15800000-6

ΨΕΠ

6.000

0,42 €

2.520,00 €

15800000-6

ΨΕΠ

210

5,00 €

1.050,00 €

15800000-6

ΨΕΠ

600

1,30€

780,00 €

15800000-6

ΨΕΠ

550

1,20 €

660,00 €

15800000-6

ΨΕΠ

1.200

1,00 €

1.200,00 €

15800000-6

ΨΕΠ

2.700

1,30 €

3.510,00 €

15800000-6

Σφνολο
ποςοτ.

14.160

Σφνολο
χωρίσ ΦΡΑ

15.320,00€

ΟΜΑΔΑ 8 ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (2 ζτθ) Με τιμζσ τιμολογίου.
Υρομικεια παςτεριωμζνου γάλακτοσ για το προςωπικό που εργάηεται ςτο Διμο Υ. Φαλιρου για δφο ζτθ , ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία: Ρ.3852/2010. ΞΩΑ 53361/11.10.2006 (ΦΕΞ 1503/Β τεφχοσ), ΞΩΑ 36586/30.7.2007 (ΦΕΞ 1323/Βϋτεφχοσ), ΞΩΑ
31119/28.5.2008 (ΦΕΞ 990/ τεφχοσ) και το υπ’ αρ. πρωτ. 57419/13-11-2008 ζγγραφο του Ωπουργείου Εςωτερικϊν, όπωσ ιςχφουν
ςιμερα

1

Γάλα αγελαδινό πλιρεσ ( λιπαρά
3,5% ) παςτεριωμζνο
ομογενοποιθμζνο γάλα , ςε
ςυςκευαςία εμφιάλωςθσ ενόσ (1)
λίτρου

Ψεμ

Σφνολο
ποςοτ.

Σφνολο
ποςοτ.

86.938

86.938

319.098,00

1,15€

Σφνολο
χωρίσ ΦΡΑ

Σφνολο
Αξίασ
ομάδων
ΦΡΑ 13%
ΦΡΑ 24%
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99.978.70€

15511100-4

99.978.70 €

404.776,70

43.636,67
16.586,40
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Γενικό
ςφνολο

464.999,77

Υ. Φάλθρο 8/3/2018
Σ Χυντάξασ
Χτ. Χουμπαςάκθσ
Πθχ/γοσ Πθχ/κοσ Α’
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΛΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ Ρ.ΦΑΛΘΟΥ
ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ
ΤΜΘΜΑ Θ/Μ
ΑΛΚ.ΤΕΧ.ΡΟΔΛΑΓΑΦΩΝ: 13/2018

ΡΟΜΘΚΕΛΑ: Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίωνχοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε
άπορουσ δθμότεσ 2018-2019, Ρρομικεια κατ/κϊν
ειδϊν κυλικείου ΚΑΡΘ (καφ.,αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018
Ρρομικεια γάλακτοσ 2018-2020
ΚΑ: 00-6481.005, 15-6692.003, 10-6061.001
15-6061.001, 20-6061.005, ,30-6061.001
35-6061.002, 45-6061.001

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ
ΟΜΑΔΑ 1 ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ
ΓΕΝΛΚΑ: Τλα τα είδθ παντοπωλείου πρζπει να είναι Α’ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Ξϊδικα
Ψροφίμων και Υοτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Ωγειονομικζσ και Ξτθνιατρικζσ
διατάξεισ. Σπωςδιποτε δε ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ παραγγελία τθσ Ωπθρεςίασ. Σι ιςχφουςεσ διατάξεισ
εφαρμόηονται και για τθν αποκικευςθ και μεταφορά των προϊόντων μζχρι και τθν παράδοςι τουσ ςτθν
Ωπθρεςία ςτα ςθμεία που κα υποδειχκοφν απ αυτι.
1.
ΑΛΕΥΛ: για όλεσ τισ χριςεισ, Αϋ ποιότθτασ λευκό εγχϊριο ςε χάρτινθ ςυςκευαςία 1 κιλοφ ςτθν
οποία κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ θ οποία κα απζχει 12 μινεσ από τθν θμερομθνία
παράδοςισ του ςτθν Ωπθρεςία.
2.
ΑΑΒΟΣΛΤΕΛΑΛΟ ςυςκ 5 ΟΛΨΦΩΡ και να πλθρεί τουσ όρουσ των υγειονομικϊν διατάξεων.
3.
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ πλιρεσ κιτίο 410 γρ. το οποίο κα είναι αναμεμειγμζνο με ίςθ ποςότθτα νεροφ και
κα αποδίδει 820 γρ. πλιρεσ γάλα. Ψα λιπαρά του γάλακτοσ δεν κα είναι άνω των 7,8 %. Θ θμερομθνία
λιξθσ του γάλακτοσ κα απζχει τουλάχιςτον 11 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του. Κα φζρει
μεταλλικό ζλαςμα με κυκλικι ι άλλθσ μορφισ χειρολαβι για εφκολο άνοιγμα του κιτίου
4.
ΔΛΑΦΟΑ ΚΑΥΚΕΥΜΑΤΑ:ΑΛΑΤΛ λευκό, κρυςταλιηζ, ιωδιοφχο ςυςκ 1000 γρ ι ΔΑΦΝΘ ςυςκ. 50
γρ. ι ΔΥΟΣΜΟΣ ςυςκ. 40 γρ. ι ΚΑΝΕΛΑ ξυλο ςυςκ. 100 γρ ι ΚΑΝΕΛΑ τριμμζνθ ςυςκ. 60 γρ. ι ΡΛΡΕΛ
ΚΟΜΜΕΝΟ ςυςκ.80 γρ. ι ΛΓΑΝΘ ςυςκ. 50 γρ. ι ΒΑΣΛΛΛΚΟΣ ςυςκ.80 γρ ι ΡΑΡΛΚΑ ςυςκ.80 γρ ι
ΜΟΣΧΟΚΑΥΔΟ ςυςκ.80 γρ ι ΣΟΔΑ ςυςκ.80 γρ, ςυςκευαςμζνο ςε κατάλλθλθ για τρόφιμα ςυςκευαςία
βάρουσ όπωσ αναφζρεται δίπλα ςε κάκε είδοσ, όπου κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του
προϊόντοσ και κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του.
5.
ΗΑΧΑΘ λευκι κρυςταλλικι 1 κιλό να πλθροί τουσ όρουσ των υγειονομικϊν διατάξεων.
6.
Καφζσ ελλθνικόσ ςυςκ 190-200γρ ςε ςυςκευαςία κατάλλθλθ για τθν φφλαξθ του προϊόντοσ. Θ
θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ κα απζχει 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του.
7.
Καφζσ ςτιγμιαίοσ ςυςκ 200γρ ςε ςυςκευαςία κατάλλθλθ για τθν φφλαξθ του προϊόντοσ. Θ
θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ κα απζχει 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του.
8.
Κονςζρβα κρζασ (λαντςεον μιτ) ςυςκ ~ 200γρ να πλθρεί τουσ όρουσ των υγειονομικϊν διατάξεων.
9.
ΚΟΝ ΦΛΕΪΚΣ 375 γρ. δθμθτριακά ςε ςυςκευαςία ειδικοφ για τθ φφλαξι τουσ αεροςτεγοφσ
φακζλου 375 γρ. ο οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςε χάρτινο κιτίο το οποίο κα φζρει θμερομθνία λιξθσ
του προϊόντοσ που κα απζχει 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ τουσ
10.
ΜΑΚΑΟΝΛΑ ΑΡΟ ΣΥΜΛΓΔΑΛΛ Νο 3-5-6-7-10 κοφτό- κρικαράκι ςυςκ 500 γρ.(οποιοςδιποτε τφποσ
από τουσ αναφερόμενουσ) ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία όπου κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία
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λιξθσ του προϊόντοσ και κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του ςτο Ρ.Υ. Ψα
ηυμαρικά πρζπει να είναι Α’ ποιότθτασ πρόςφατθσ παραγωγισ από 100 % ςιμιγδάλι.
11.
ΜΑΓΑΛΝΘ SOFT κεςεδάκι 250 γρ. ςε ειδικό για τθν φφλαξι τθσ κεςεδάκι 250 γρ. ςφραγιςμζνο
αεροςτεγϊσ και με επιπλζον καπάκι φφλαξθσ. Κα φζρει δε θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ που κα
απζχει 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςι του
12.
ΜΑΜΕΛΑΔΑ βάηο (γυαλ.) 370-410 γρ. (ροδάκινο, βερίκοκο ι φράουλα) ςε βάηο γυάλινο 370-410
γρ. ςτο οποίο κα αναφζρεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ που κα απζχει 12 μινεσ από τθν
θμερομθνία παράδοςι του.
13.
ΜΕΛΛ ςυςκ 1 κιλοφ εγχϊριασ παραγωγισ ςε γυάλινο ι μεταλλικό βάηο 1000 γρ. ειδικό για τθν
φφλαξι του και ςτο οποίο κα αναφζρεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ που κα απζχει 12 μινεσ από
τθν θμερομθνία παράδοςι του.
14.
ΜΡΛΣΚΟΤΑ 225 γρ. ενδ τυπου πτι-μπερ ςε ειδικι για τθν φφλαξι τουσ ςυςκευαςία 225 γρ. ςτθν
οποία κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ που κα απζχει 12 μινεσ από τθν θμερομθνία
παράδοςισ τθσ
15.
ΞΥΔΛ φιάλθ πλαςτικι 500 ml. κατάλλθλα ςυςκευαςμζνο ςε φιάλθ πλαςτικι 500 ml ι παράδοςθ
ςε ςυςκευαςία που κα τιμολογείται ανα 500 ml , όπου κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του
προϊόντοσ και κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του
16.
ΡΟΥΕΣ, αφυδατωμζνοσ ςυςκ 500 γρ.(4φακελ), πατάτασ τθσ ςτιγμισ ςυςκευαςμζνοσ ςε ειδικό
αεροςτεγι φάκελο 500 γρ. ο οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςε χάρτινο κιτίο ςτο οποίο κα αναγράφεται
ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ θ οποία κα απζχει 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ τθσ
17.
ΕΒΥΚΛΑ ΑΡΟΦ/ΝΑ 500 γρ τυποποιθμζνα, παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, με καρποφσ υγιείσ,
ξθροφσ και ομοιογενείσ απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία 500 γρ. όπου κα
αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν
θμερομθνία παράδοςισ του. Ψο προϊόν πρζπει να είναι Αϋ ποιότθτασ.
18.
ΥΗΛ, ΚΛΤΛΝΟ ι ΚΑΟΛΛΝΑ, ςυςκ. 500 γρ., τυποποιθμζνο ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία 500 γρ. με
καρποφσ υγιείσ, ξθροφσ και ομοιογενείσ. Χτθ ςυςκευαςία κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ
του προϊόντοσ και κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του
19.
ΣΑΛΤΣΕΣ ΔΛΑΦΟΕΣ: ΚΕΤΣΑΡ ςυςκ 500 γρ ι ΜΟΥΣΤΑΔΑ ςυςκ500 γρ ι ΜΑΓΛΟΝΕΗΑ ςυςκ 550 γρ
ι ΚΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ςυςκ 450γρ, να πλθροί τουσ όρουσ των υγειονομικϊν διατάξεων.
20.
ΤΟΜΑΤΟΡΕΛΤΕ 410 γρ. μεταλλικό ειδικό κιτίο 410 γρ. το οποίο πρζπει να πλθρεί τουσ όρουσ του
Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Ωγειονομικζσ και
Ξτθνιατρικζσ διατάξεισ. Χτθ ςυςκευαςία κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ θ οποία κα απζχει
τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ τθσ
21.
ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΝΣΕΒΑ ψιλοκομμζνθ ι χυμόσ, ςυςκ 500 γρ ι παράδοςθ ςε ςυςκευαςία που κα
τιμολογείται ανα 500 ml, το οποίο πρζπει να πλθρεί τουσ όρουσ του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν και
Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Ωγειονομικζσ και Ξτθνιατρικζσ διατάξεισ. Χτθ ςυςκευαςία κα
αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ θ οποία κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία
παράδοςισ τθσ
22.
Τςάι μαφρο ι γεφςθσ φακελάκια ςυςκ 20τεμ Χ 1,5γρ να πλθροί τουσ όρουσ των υγειονομικϊν
διατάξεων.
23.
Τυρί επιτραπζηιο τφπου Gouda, Edam ι θμίςκλθρο , τριμμζνο ι μι Αϋ κατθγορίασ και να πλθρεί
τουσ όρουσ του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Ωγειονομικζσ
και Ξτθνιατρικζσ διατάξεισ.
24.
ΤΥΛ ΦΕΤΑ ΡΟΡ παραδοςιακι Αϋ κατθγορίασ (τα τρίμματα αποκλείονται) και να πλθρεί τουσ
όρουσ του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Ωγειονομικζσ και
Ξτθνιατρικζσ διατάξεισ.
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25.
ΦΑΚΕΣ ΨΛΛΕΣ 500 γρ. ΕΓΧ τυποποιθμζνεσ, παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, με καρποφσ υγιείσ, ξθροφσ
και ομοιογενείσ απαλλαγμζνεσ από ξζνα ςϊματα ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία 500 γρ. όπου κα αναγράφεται
ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία
παράδοςισ του. Ψο προϊόν πρζπει να είναι Αϋ ποιότθτασ.
26.
ΦΑΣΟΛΛΑ ΜΕΤΛΑ. 500 γρ. ΕΓΧ τυποποιθμζνα, παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, με καρποφσ υγιείσ,
ξθροφσ και ομοιογενείσ απαλλαγμζνεσ από ξζνα ςϊματα ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία 500 γρ. όπου κα
αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν
θμερομθνία παράδοςισ του. Ψο προϊόν πρζπει να είναι Αϋ ποιότθτασ.
27.
ΦΥΓΑΝΛΕΣ 250-260 γρ. χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ ομαδικι ςυςκευαςία με δφο υποςυςκευαςίεσ
κα πλθροφν τουσ όρουσ του κϊδικά Ψροφίμων και Υοτϊν. Χτθ ςυςκευαςία κα αναφζρεται θ θμερομθνία
λιξθσ και κα απζχει τουλάχιςτον 2 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του.
28.
ΧΥΛΟΡΛΤΕΣ από ςιμιγδάλι αβγά και γάλα 500 γρ. ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία 500 γρ. όπου κα
αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και κα απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν
θμερομθνία παράδοςισ του . Ψο προϊόν πρζπει να είναι Α’ ποιότθτασ πρόςφατθσ παραγωγισ από 100 %
ςιμιγδάλι.

ΟΜΑΔΑ 2 Αυγά-Ελαιόλαδο
ΡΕΛΓΑΦΘ
ΓΕΝΛΚΑ: Τλα τα είδθ Αυγά-Ελαιόλαδο πρζπει να είναι Α’ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του
Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Υγειονομικζσ και
Κτθνιατρικζσ διατάξεισ. Σπωςδιποτε δε ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ παραγγελία τθσ Ωπθρεςίασ. Σι
ιςχφουςεσ διατάξεισ εφαρμόηονται και για τθν αποκικευςθ και μεταφορά των προϊόντων μζχρι και τθν
παράδοςι τουσ ςτθν Ωπθρεςία ςτα ςθμεία που κα υποδειχκοφν απ αυτι.

ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΡΘΜΕΝΑ: άνω 55 γρ. Αϋ κατθγορίασ με τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ βάςει των κείμενων
διατάξεων ςυςκευαςμζνα από το ωοςκοπικό κζντρο ςυςκευαςίασ, με τισ παρακάτω προβλεπόμενεσ από
τθν κείμενθ νομοκεςία ενδείξεισ: Τνομα και διεφκυνςθ του ωοςκοπικοφ κζντρου ι τθσ εταιρίασ που
μεριμνά για τθ ςυςκευαςία-Διακριτικόσ αρικμόσ ωοςκοπικοφ κζντρου-Ξατθγορία αυγοφ Α-Ξατθγορία
βάρουσ-Αρικμόσ αυγϊν-Θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ -Ρα διατθροφνται ςτο ψυγείο αμζςωσ
μετά τθν παραλαβι τουσ.
2. ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ, ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ (EXTRA) ΡΑΚΕΝΟ, ΣΥΣΚ. 5 ΛΛΤ.: εγχϊριο, ςυςκευαςία ειδικισ φιάλθσ 5λιτ.
οξφτθτασ 0-1% και να πλθρεί τουσ όρουσ των υγειονομικϊν διατάξεων.
1.

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ-ΚΑΤΕΨ. ΛΑΧΑΝΛΚΑ
ΡΕΛΓΑΦΘ
ΓΕΝΛΚΑ: Ψα είδθ οπωροπωλείου-κατεψυγμζνα λαχανικά κα είναι Αϋ ποιότθτασ, τθσ εποχισ, νωπά και
απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα. Υρϊτθ ποιότθτα νοείται αυτι τθσ αγορανομικισ διάταξθσ. Απαγορεφεται
θ αποςτολι και παραλαβι οπωρϊν ελαττωματικϊν. Υρζπει όλεσ οι ςειρζσ να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και
του αυτοφ μεγζκουσ. Σπωςδιποτε δε ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ παραγγελία του κάκε τμιματοσ. Σι
ιςχφουςεσ διατάξεισ εφαρμόηονται και για τθν αποκικευςθ και μεταφορά των προϊόντων μζχρι και τθν
παράδοςι τουσ ςτθν Ωπθρεςία ςτα ςθμεία που κα υποδειχκοφν απ αυτι.
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1.

ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ-ΚΑΤΕΨ. ΛΑΧΑΝΛΚΩΝ ΑΡΟ ΔΕΛΤΛΟ ΡΛΣΤ. ΤΛΜΩΝ ΒΑΣΕΛ ΜΕΣΘΣ ΛΛΑΝΛΚΘΣ
ΤΛΜΘΣ: Υεριλαμβάνεται κάκε είδοσ από τα εκάςτοτε αναγραφόμενα των δελτίων Υιςτοποίθςθσ
Ψιμϊν, ανά κατθγορία, που εκδίδονται από τθν αρμόδια Ωπθρεςία τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, βάςει των
οποίων κα γίνεται και θ τιμολόγθςθ των παραλθφκζντων ςε κάκε θμ/ναι. Ψο προϊόν πρζπει να είναι
Α’ ποιότθτασ. Χτθ βαςικι ςυςκευαςία ι ςτθν ειδικι ςυςκευαςία αεροςτεγοφσ φακζλου 1 κιλοφ κα
αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. Για τα κατεψ. είδθ θ θμερομθνία λιξθσ κα
απζχει τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του ςτθν Ωπθρεςία όπου κα φκάνει
ςτθν οριςμζνθ από τον παραςκευαςτι κερμοκραςία κατάψυξθσ.

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΛΔΘ ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜ.
ΡΕΛΓΑΦΘ
ΓΕΝΛΚΑ: Ψα κατεψυγμζνα είδθ ιχκυοπωλείου κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ, προςφάτου καταψφξεωσ και
ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ, τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων
κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Υγειονομικζσ και Κτθνιατρικζσ διατάξεισ. Άριςτθ ποιότθτα νοείται αυτι
τθσ αγορανομικισ διάταξθσ. Απαγορεφεται θ αποςτολι και παραλαβι ελαττωματικϊν και αλλοιωμζνων
ειδϊν. Σπωςδιποτε δε να είναι ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ παραγγελία τθσ Ωπθρεςίασ. Σι ιςχφουςεσ
διατάξεισ εφαρμόηονται και για τθν αποκικευςθ και μεταφορά των προϊόντων μζχρι και τθν παράδοςι
τουσ ςτθν Ωπθρεςία ςτα ςθμεία που κα υποδειχκοφν απ αυτι.

1.
ΕΛΔΘ ΨΑΛΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜ. ΑΡΟ ΔΕΛΤΛΟ ΡΛΣΤ. ΤΛΜΩΝ ΒΑΣΕΛ ΜΕΣΘΣ ΛΛΑΝΛΚΘΣ ΤΛΜΘΣ:
Υεριλαμβάνεται κάκε είδοσ από τα εκάςτοτε αναγραφόμενα των δελτίων Υιςτοποίθςθσ Ψιμϊν, ανά
κατθγορία, που εκδίδονται από τθν αρμόδια Ωπθρεςία τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, βάςει των οποίων κα
γίνεται και θ τιμολόγθςθ των παραλθφκζντων ςε κάκε θμ/ναι. Ψο προϊόν πρζπει να είναι Α’ ποιότθτασ.
Χτθ βαςικι ςυςκευαςία ι ςτθν ειδικι ςυςκευαςία αεροςτεγοφσ φακζλου 1 κιλοφ κα αναγράφεται
ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. Για τα κατεψ. είδθ θ θμερομθνία λιξθσ κα απζχει
τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του ςτθν Ωπθρεςία όπου κα φκάνει ςτθν οριςμζνθ
από τον παραςκευαςτι κερμοκραςία κατάψυξθσ.

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ
ΓΕΝΛΚΑ: Τλα τα είδθ Αρτοποιίασ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ
διατάξεισ, τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ
Υγειονομικζσ και Κτθνιατρικζσ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. Άριςτθ ποιότθτα νοείται
αυτι τθσ αγορανομικισ διάταξθσ. Απαγορεφεται θ αποςτολι και παραλαβι ελαττωματικϊν και
αλλοιωμζνων ειδϊν. Σπωςδιποτε δε, κάκε τμθματικι παράδοςθ κα είναι ςφμφωνα με τθν δεδομζνθ
παραγγελία τθσ Ωπθρεςίασ. Σι ιςχφουςεσ διατάξεισ εφαρμόηονται και για τθν αποκικευςθ και μεταφορά
των προϊόντων μζχρι και τθν παράδοςι τουσ ςτθν Ωπθρεςία ςτα ςθμεία που κα υποδειχκοφν απ αυτι.
Σ ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει τισ εκάςτοτε τυχόν προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ (π.χ. επιχειριςεισ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ που λειτουργοφν ςφμφωνα με τθν
Ωγειονομικι Διάταξθ 96967/08-10-2012, ζχουν τθν υποχρζωςθ να καταρτίςουν όλο το προςωπικό τουσ ςε
κζματα Ωγιεινισ και Αςφάλειασ Ψροφίμων βάςει τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται ςτθν Ωπουργικι
Απόφαςθ 14708/17-08-2007 και να αποκτιςουν πιςτοποίθςθ από τον ΕΦΕΨ, ι να αναπτφξουν
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προγράμματα ςφμφωνα με το ςφςτθμα που εφαρμόηουν, ι εφαρμογι του προτφπου ISO 22000:2005
εφόςον γίνει απαιτθτι κ.α.).
ΛΔΛΑΛΤΕΑ:
1. ΨΩΜΛ ΣΥΜΜΕΛΚΤΟ: φρζςκο κακαροφ βάρουσ 1000gr (παραδοτζα 2 τεμάχια των 500γρ για κάκε
κιλό) . Σ άρτοσ πρζπει να είναι λευκόσ, παραδιδόμενοσ 3 με 4 ϊρεσ μετά τον εκλιβανιςμό του,
δικαιολογθμζνθσ τθσ νομίμου απομείωςθσ. Υρζπει να είναι καλά ψθμζνοσ και να ζχει τθν
κανονικι και νόμιμθ υγραςία του.
2.

ΨΩΜΛ ΤΟΣΤ: λευκό, ςταρζνιο ςε ειδικι για τθν φφλαξι του ςυςκευαςία από υλικά κατάλλθλα για
τρόφιμα, κακαροφ βάρουσ περίπου 400 γρ. ανά ςυςκευαςία, το οποίο κα πλθροί τουσ όρουσ του
κϊδικά Ψροφίμων και Υοτϊν. Χτθ ςυςκευαςία κα αναφζρεται θ θμερομθνία λιξθσ θ οποία δεν κα
ζχει ςυνολικι διάρκεια άνω του ενόσ μθνόσ. Ακόμθ κα αναφζρεται θ ςφνκεςι του και ο τρόποσ
ςυντιρθςθσ (π.χ. διατθρείται ςε ψυγείο).
Ξατά τθν κάκε τμθματικι παράδοςθ, ο υπολειπόμενοσ χρόνοσ διατθρθςιμότθτασ του
παραδιδόμενου προϊόντοσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ κα είναι τουλάχιςτον τα ¾ (τρία τζταρτα)
του ςυνολικοφ χρόνου από τθν παραγωγι του προϊόντοσ ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ αυτοφ.

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ
ΓΕΝΛΚΑ: Ψα είδθ κρεοπωλείου κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ,
τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ
Υγειονομικζσ και Κτθνιατρικζσ διατάξεισ. Άριςτθ ποιότθτα νοείται αυτι τθσ αγορανομικισ διάταξθσ.
Απαγορεφεται θ αποςτολι και παραλαβι ελαττωματικϊν και αλλοιωμζνων ειδϊν. Ψο κρζασ να είναι από
ηϊο νεαρισ θλικίασ, το οποίο να βρίςκεται ςε καλι κρεπτικι κατάςταςθ, κόκκινου χρϊματοσ για το
μοςχάρι άςπρο για το χοιρινό, χωρίσ οςμι και αίματα, θ ποςότθτά του κα ανικει ςτο ίδιο είδοσ ηϊου ι
από ολόκλθρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ηϊων. Υολφ μεγάλθ προςοχι ςτα
πιςτοποιθτικά του κρζατοσ όπου κα επιδεικνφεται θ ταυτότθτα του ηϊου (χϊροσ προζλευςθσ, χϊροσ
ςφαγισ ). Ψα πουλερικά κα είναι νωπά, καλισ κρζψθσ και άριςτθσ ποιότθτασ. Υρζπει δε να είναι ςφμφωνα
με τθν δεδομζνθ παραγγελία τθσ Ωπθρεςίασ.. Σι ιςχφουςεσ διατάξεισ εφαρμόηονται και για τθν
αποκικευςθ και μεταφορά των προϊόντων μζχρι και τθν παράδοςι τουσ ςτθν Ωπθρεςία ςτα ςθμεία που
κα υποδειχκοφν απ αυτι.

1. ΕΛΔΘ ΚΕΑΤΑ ΝΩΡΑ ι ΚΑΤΕΨ. ΑΡΟ ΔΕΛΤΛΟ ΡΛΣΤ. ΤΛΜΩΝ ΒΑΣΕΛ ΜΕΣΘΣ ΛΛΑΝΛΚΘΣ ΤΛΜΘΣ.
Υεριλαμβάνεται κάκε είδοσ από τα εκάςτοτε αναγραφόμενα των δελτίων Υιςτοποίθςθσ Ψιμϊν, ανά
κατθγορία, που εκδίδονται από τθν αρμόδια Ωπθρεςία τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, βάςει των οποίων κα
γίνεται και θ τιμολόγθςθ των παραλθφκζντων ςε κάκε θμ/ναι. Ψα προςφερόμενα είδθ κα είναι από ηϊα
θλικίασ ςφμφωνα με τισ κατθγορίεσ του δελτίου, τα οποία να βρίςκονται ςε καλι κρεπτικι κατάςταςθ,
χωρίσ οςμι και αίματα, θ ποςότθτά τουσ κα ανικει ςτο ίδιο είδοσ ηϊου ι από ολόκλθρο αν πρόκειται για
μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ηϊων.

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΛΔΘ ΚΑΡΘ
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ΓΕΝΛΚΑ: Τλα τα είδθ ΞΑΥΘ (παντοπωλείου) πρζπει να είναι Α’ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του
Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Ωγειονομικζσ και
Ξτθνιατρικζσ διατάξεισ. Σι ιςχφουςεσ διατάξεισ εφαρμόηονται και για τθν αποκικευςθ και μεταφορά των
προϊόντων μζχρι και τθν παράδοςι τουσ ςτθν Ωπθρεςία ςτα ςθμεία που κα υποδειχκοφν απ αυτι.
1. ΗΑΧΑΘ: λευκι, κρυςταλλικι ςε χάρτινθ ςυςκεαςία 1 κιλοφ παραςκευαςμζνθ ςτθν Ελλάδα.
2.
Καφζσ ελλθνικόσ ςυςκ 190-200γρ ςε ςυςκευαςία κατάλλθλθ για τθν φφλαξθ του προϊόντοσ. Θ
θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ κα απζχει 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του.
3. Καφζσ ςτιγμιαίοσ ςυςκ 200γρ ςε ςυςκευαςία κατάλλθλθ για τθν φφλαξθ του προϊόντοσ. Θ
θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ κα απζχει 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του.
4.
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ: πλιρεσ κιτίο 410 γρ. το οποίο κα είναι αναμεμειγμζνο με ίςθ ποςότθτα νεροφ και
κα αποδίδει 820 γρ. πλιρεσ γάλα. Ψα λιπαρά του γάλακτοσ δεν κα είναι άνω των 7,8 %. Θ θμερομθνία
λιξθσ του γάλακτοσ κα απζχει 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του ςτο Ρ.Υ. Κα φζρει μεταλλικό
ζλαςμα με κυκλικι ι άλλθσ μορφισ χειρολαβι για εφκολο άνοιγμα του κιτίου
5. Καφζσ φίλτρου ςυςκ 460-500γρ ςε ςυςκευαςία κατάλλθλθ για τθν φφλαξθ του προϊόντοσ. Θ
θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ κα απζχει 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του.
6. Αναψυκτικό (τφπου κόλα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, ςόδα, γκαηόηα, κλπ) ανκρακοφχο ι μθ ςυςκ
κουτάκι αλουμινίου 330ml κατάλλθλθ για τθν φφλαξθ του προϊόντοσ. Θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ
κα απζχει 11 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του.
7.
Τςάι μαφρο ι γεφςθσ φακελάκια ςυςκ 100τεμ Χ 1,5γρ ζωσ 1,8γρ, να πλθροί τουσ όρουσ των
υγειονομικϊν διατάξεων.
8. Διάφορα είδθ μίασ χριςεωσ: καλαμάκια ςπαςτά ντυμζνα 1-1 ςυςκ 200τεμ ι κουταλάκια/
πθρουνάκια /μαχαιράκια μίασ χριςθσ ςυςκ 30τμχ ι κυπελάκια μιάσ χριςεωσ 250ml ςυςκ 50τμχ ι
παγοκυψζλεσ ςυςκ 10φυλλων ι πιατάκια μιάσ χριςεωσ μικρά 25 τεμ ι πιατάκια μιάσ χριςεωσ μεςαία 15
τεμ.
9. Αντ/κο φιαλίδιο υγραερίου 190γρ αςφαλείασ
10. Μπιςκότα τφπου cookies ςυςκ 170-190γρ ι μπιςκότα τφπου πτι μπερ ςυςκ 220-240γρ ι μπιςκότα
γεμιςτά ςυςκ 190-210γρ. Κα παραδίδονται ςε ειδικι για τθν φφλαξι τουσ ςυςκευαςία κατάλλθλθ για
τρόφιμα ςτθν οποία κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ που κα απζχει 12 μινεσ από τθν
θμερομθνία παράδοςισ τθσ ςτο Ρ.Υ.
11. ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΛΚΟΣ, ΞΣΞΨΕΝΟ ΦΦΣΩΨΩΡ (πορτοκάλι, λεμόνι, ροδάκινο, μιλο, κλπ όχι νζκταρ) ςυςκ
χάρτινθ 1 Οτ με καπάκι που κλείνει ι Φυςικόσ χυμόσ ενόσ φροφτου (πορτοκάλι, λεμόνι, ροδάκινο, μιλο,
κλπ όχι νζκταρ) ςυςκ χάρτινθ 1 Οτ με καπάκι που κλείνει χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ ςυςκευαςμζνοσ ςε
ειδικό κιτίο 1 λίτρου ςτο οποίο κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ θ οποία κα απζχει 12 μινεσ
από τθν θμερομθνία παράδοςισ τθσ ςτο Ρ.Υ.

ΟΜΑΔΑ 8 ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΕΝΛΚΑ: Υρομικεια παςτεριωμζνου γάλακτοσ για το προςωπικό που εργάηεται ςτο Διμο Υ. Φαλιρου για
δφο ζτθ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία: Ρ.3852/2010, ΞΩΑ 53361/11.10.2006 (ΦΕΞ 1503/Β τεφχοσ),
ΞΩΑ 36586/30.7.2007 (ΦΕΞ 1323/Βϋτεφχοσ), ΞΩΑ 31119/28.5.2008 (ΦΕΞ 990/Β τεφχοσ) και το υπ’ αρ. πρωτ.
57419/13-11-2008 ζγγραφο του Ωπουργείου Εςωτερικϊν, όπωσ ιςχφουν ςιμερα.
Σι δικαιοφχοι και οι ποςότθτεσ κακορίηονται ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμόν 53361(ΦΕΞ Β 1503/11.10.2006)
Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ των Ωπουργείων Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ,
Σικονομίασ και Σικονομικϊν και Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων « Χοριγθςθ ειδϊν ατομικισ
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΣΨΑ και μζτρα Υρολθπτικισ Λατρικισ». Χφμφωνα με τθν ΞΩΑ 53361/2-10Χελίδα 59
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2006, κάκε εργαηόμενοσ ςτον οποίο παρζχονται τα μζςα προςταςίασ, δικαιοφται ζνα (1) λίτρο φρζςκο
γάλα ςε θμεριςια βάςθ (εργάςιμθ). Χε περίπτωςθ απουςίασ ι αργίασ του εργαηομζνου από τθν υπθρεςία
του δεν δικαιοφται γάλα.
Ψο παρεχόμενο γάλα κα είναι ςφμφωνο με τθν οδθγία 92/46/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 16-6-92 για τθ
κζςπιςθ υγειονομικϊν κανόνων για τθν παραγωγι και εμπορία νωποφ γάλακτοσ, κερμικά
επεξεργαςμζνου γάλακτοσ και προϊόντων με βάςθ το γάλα, τθν Σδθγία 94/71/ΕΞ του Χυμβουλίου τθσ 1312-94 για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 92/46/ΕΣΞ, και τισ διατάξεισ του Ρ2741/99 (ΦΕΞ 119/τ. Α) ‘’
Εννιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Ψροφίμων, άλλεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ
διατάξεισ’’ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Ψο γάλα κα παραδίδεται από τον ανάδοχο ςτθν Ωπθρεςία δφο φορζσ τθν εβδομάδα ςε ςυνενόθςθ με τθν
αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ, ςε τρία ςθμεία διανομισ (Αμαξοςτάςιο Διμου, Δθμαρχείο, ςυνεργεία
τεχνικισ Ωπθρεςίασ) από 7.00 μζχρι 10.00 πμ. και κα αντιςτοιχεί ςε πζντε λίτρα εβδομαδιαίωσ για κάκε
εργαηόμενο. Σ κάκε εργαηόμενοσ κα παραλαμβάνει κατά τθν εργαςία του θμερθςίωσ 1 λίτρο γάλα.
Ψο γάλα κα ζχει θμερομθνία παραγωγισ ίδια με τθν θμερομθνία παράδοςθσ ςτο Διμο ι το μζγιςτο τθν
προθγοφμενθ θμερολογιακι θμζρα.
Σ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ (χωρίσ επιπλζον χρζωςθ) να προςκομίςει ςτουσ χϊρουσ διανομισ τον
απαραίτθτο αρικμό ψυγείων τφπου – βιτρίνασ (κατ εκτίμθςθ 5 ψυγεία, 3 ςτο Αμαξοςτάςιο του Διμου, 1
ςτο Δθμαρχείο, 1 ςτα ςυνεργεία τεχνικισ Ωπθρεςίασ), τα οποία οφείλει να ςυντθρεί και να διατθρεί ςε
καλι κατάςταςθ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Ψα ψυγεία κα επιςτραφοφν ςτον ανάδοχο με τθ λιξθ
τθσ ςφμβαςθσ.
Ψθν εποπτεία τθσ θμεριςιασ διανομισ ζχει ο Χφλλογοσ εργαηομζνων μζςω ατόμων που κα ορίςει
υπεφκυνουσ για τθ διαδικαςία ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ.
Χε περίπτωςθ εςωτερικϊν μεταβολϊν των δικαιοφχων ι αυξομειϊςεων του αρικμοφ των δικαιοφχων
(αλλαγι χρζωςθσ ΞΑ) θ υπθρεςία δφναται να μεταφζρει ποςά από τον ζνα ΞΑ ςτον άλλο μζςω
αναμόρφωςθσ .
Χε περίπτωςθ αφξθςθσ των δικαιοφχων θ υπθρεςία δφναται ςε ςυμφωνία με τον ανάδοχο να
τροποποιιςει ανάλογα τθ ςφμβαςθ (απόφαςθ Ελ Χυνεδρίου 107/2014)
1. ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ, ΑΓΕΛΑΔΟΣ, ΡΑΣΤΕΛΩΜΕΝΟ-ΟΜΟΓΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΟ, ΡΛΘΕΣ (λιπαρά τουλάχιςτον
3,5%), διάρκειασ από τθν θμερομθνία παραςκευισ του ζωσ τθν θμερομθνία λιξεϊσ του τουλάχιςτον 7
θμερϊν.
Ψο προϊόν πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ξϊδικα Ψροφίμων και Υοτϊν όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
Ψο πλιρεσ (λιπαρά τουλάχιςτον 3,5%) παςτεριωμζνο ομογενοποιθμζνο γάλα, ςε ςυςκευαςία εμφιάλωςθσ
ενόσ (1) λίτρου κα είναι οποιαςδιποτε αναγνωριςμζνθσ μάρκασ που διατίκεται ςτο Οιανικό Εμπόριο
ςφμφωνα με τον Ξϊδικα Ψροφίμων και ποτϊν όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Ψο προϊόν κα είναι από αγνό αγελαδινό γάλα και πρζπει:
– Ρα ζχει υποβλθκεί ςε επεξεργαςία που περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ ςε υψθλι κερμοκραςία για μικρό
χρονικό διάςτθμα (τουλάχιςτον 71,7ΣC για 15 δευτερόλεπτα ι ιςοδφναμοσ ςυνδυαςμόσ) ι ςε διαδικαςία
παςτερίωςθσ που χρθςιμοποιεί διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ χρόνου και κερμοκραςίασ για τθν επίτευξθ
ιςοδυνάμου αποτελζςματοσ.
– Ρα παρουςιάηει αρνθτικι αντίδραςθ ςτθ δοκιμαςία φωςφατάςθσ και κετικι αντίδραςθ ςτθ δοκιμαςία
υπεροξειδάςθσ.
– Ρα μθν είναι υψθλισ παςτερίωςθσ.
– Αμζςωσ μετά τθν παςτερίωςθ, να ψφχεται το ςυντομότερο δυνατόν, ςε κερμοκραςία που δεν
υπερβαίνει τουσ 6οC.
- Ψο προϊόν ςυντθροφμενο ςτθν προβλεπόμενθ κερμοκραςία ψφξθσ για διάρκεια από τθν θμερομθνία
παραςκευισ του ζωσ τθν θμερομθνία λιξεϊσ του δεν πρζπει να παρουςιάηει αλλοιϊςεισ περιεχομζνου ι
ςυςκευαςίασ οι οποίεσ οφείλονται ςε μικροβιακζσ ι ενηυματικζσ διεργαςίεσ.
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- Ρα διακζτει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αςφάλειασ τροφίμων κατά EN ISO
22000 : 2005 ι ιςοδφναμο για τθν παραγωγι , ςυςκευαςία , αποκικευςθ και διανομι του γάλακτοσ.
- Ψα οχιματα μεταφοράσ του γάλακτοσ κα πρζπει να διακζτουν καταγραφικά κερμοκραςίασ ςτο χϊρο
φόρτωςθσ ϊςτε να δφναται να διαπιςτϊνει θ επιτροπι παραλαβισ τθ ςτακερότθτα τθσ κερμοκραςίασ
ςυντιρθςθσ κατά τθ μεταφορά.
Σργανολθπτικά χαρακτθριςτικά: Ψο προσ προμικεια γάλα πρζπει να ζχει λευκό ι υπόλευκο χρϊμα,
ευχάριςτθ οςμι και τθ χαρακτθριςτικι γεφςθ, υφι και δομι του φρζςκου γάλακτοσ.
Ψο προσ προμικεια γάλα πρζπει να μθν περιζχει γενετικά τροποποιθμζνο υλικό, οι πρϊτεσ και οι
βοθκθτικζσ φλεσ παραςκευισ του να μθν περιζχουν γενετικά τροποποιθμζνο υλικό, και τζλοσ για τθν
παραγωγι του προϊόντοσ να μθν ζχουν χρθςιμοποιθκεί γενετικά τροποποιθμζνοι μικροοργανιςμοί
(GMOs).
Χυςκευαςία προμθκευόμενου γάλακτοσ: το προσ προμικεια γάλα κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο ςε
ςυςκευαςίεσ του 1 lt, με εφκολο άνοιγμα και δυνατότθτα αςφαλοφσ επανακλειςίματοσ, εγκεκριμζνεσ
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ υγιεινισ. Δεν πρζπει ιδίωσ να
απελευκερϊνουν μζςα ςτο γάλα ποςότθτα ςτοιχείων που κα ιταν δυνατό να κζςει ςε κίνδυνο τθν
ανκρϊπινθ υγεία, να αλλοιϊςει τθ ςφςταςθ του γάλακτοσ ι να αςκιςει επιβλαβι επίδραςθ ςτισ
οργανολθπτικζσ του ιδιότθτεσ. Χτθ ςυςκευαςία του παςτεριωμζνου γάλακτοσ πρζπει εκτόσ από τισ άλλεσ
υποχρεωτικζσ ενδείξεισ να αναγράφεται: 1) το είδοσ τθσ κερμικισ επεξεργαςίασ που ζχει υποςτεί το γάλα.
2) θ θμερομθνία παραγωγισ ι κερμικισ επεξεργαςίασ, θ διάρκεια και θ κερμοκραςία αποκικευςθσ ςυντιρθςθσ. 3) το ςιμα καταλλθλότθτασ του προϊόντοσ . Είναι επικυμθτό από τθν Ωπθρεςία, θ
ςυςκευαςία του προϊόντοσ να είναι από ανακυκλϊςιμα υλικά και να φζρει τισ ςχετικζσ ενδείξεισ.

Υ. Φάλθρο 8/3/2018
Σ Χυντάξασ
Χτ. Χουμπαςάκθσ
Πθχ/γοσ Πθχ/κοσ Α’
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ [ΔΔΔ]

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ (ΕΕΕΡ)
Μζροσ Λ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα
Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ τοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ
Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ
διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ
που απαιτοφνται ςτο μζροσ Λ ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
ζχει χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία ΕΕΕΥ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΥ.
Υαρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ:
Αρικμόσ τθσ προκιρυξθσ
ENOTICES-dpfh-m/2018-057365
Αρικμόσ ανακοίνωςθσ ςτθν ΕΕ:
URL τθσ ΕΕ
National Official Journal
Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ
με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο)
Ταυτότθτα του αγοραςτι
Ταυτότθτα του αγοραςτι
Επίςθμθ ονομαςία:
Διμοσ Υ. Φαλιρου
Χϊρα:
Ελλάδα
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλοσ:
Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίων-χοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε άπορουσ
δθμότεσ 2018-2019, Υρομικεια κατ/κϊν ειδϊν κυλικείου ΞΑΥΘ (καφζδεσ,
αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Υρομικεια γάλακτοσ 2018-2020
Σφντομθ περιγραφι:
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι α) θ αγορά από το ελεφκερο εμπόριο ειδϊν
διατροφισ και διαβίωςθσ για τθν κάλυψθ μζρουσ των αναγκϊν, απόρων
δθμοτϊν του Διμου για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ ςυςςιτίου για 24 μινεσ ςτα
ζτθ 2017-2019 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «Ξοινωνικϊν δομϊν Άμεςθσ
Αντιμετϊπιςθσ τθσ Φτϊχειασ» του Διμου β) θ προμικεια καταναλ/κϊν ειδϊν
κυλικείου για τθ λειτουργία των ΞΑΥΘ του Διμου ςτα ζτθ 2017-2019 και γ) θ
προμικεια παςτεριωμζνου γάλακτοσ για το προςωπικό που εργάηεται ςτο Διμο
Υ. Φαλιρου για δφο ζτθ αντίςτοιχα.
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Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα (εάν υπάρχει):
90/2018

Μζροσ ΛΛ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Επωνυμία:
Οδόσ και αρικμόσ:
Ταχ. κωδ.:
Ρόλθ:
Χϊρα:
--Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Θλ. ταχ/μείο:
Τθλζφωνο:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ:
Αρικ. ΦΡΑ, εφόςον υπάρχει:
Εάν δεν υπάρχει αρικμόσ ΦΡΑ, να αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ;
❍ Ραι
❍ Τχι
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»
ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;
❍ Ραι
❍ Τχι
Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ
ανικουν οι ενδιαφερόμενοι εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο
κατάλογο εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο
πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ+;
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❍ Ραι
❍ Τχι
• Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα
Β και, όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε
το μζροσ V, κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και
υπογράψτε το μζροσ VI.
α) να αναφζρετε τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά
περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, να αναφζρετε:
γ) Να αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι
ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
επιλογισ;
❍ Ραι
❍ Τχι
• Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΠΣΡΣ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ
ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ προμικειασ
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ
πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι
ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ, μζςω πρόςβαςθσ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ διατίκεται αυτι
δωρεάν;
❍ Ραι
❍ Τχι
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, να αναφζρετε:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
από κοινοφ με άλλουσ;
❍ Ραι
❍ Τχι
• Περιμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΥ από τουσ άλλουσ
εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ.
α) Να αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτον όμιλο
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από
κοινοφ ςτθ διαδικαςία προμικειασ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία του ςυμμετζχοντοσ ομίλου:
Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ζνδειξθ για τθν/τισ παρτίδα/εσ για τισ οποίεσ
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ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά:
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
#1
• Ξατά περίπτωςθ, να αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι
των προςϊπων που είναι εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό
φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ:
Πνομα
Επϊνυμο
Θμερομθνία γζννθςθσ
Τόποσ γζννθςθσ
Οδόσ και αρικμόσ:
Ταχ. κωδ.:
Ρόλθ:
Χϊρα:
--Θλ. ταχ/μείο:
Τθλζφωνο:
Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ
(τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
Γ: Ρλθροροφίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων
Γ: Ρλθροροφίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται
ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται
ςτο μζροσ V κατωτζρω;
❍ Ραι
❍ Τχι
• Υαρακαλείςτε να υποβάλετε χωριςτό ζντυπο ΕΕΕΥ, με τισ πλθροφορίεσ
που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα τμιματα Α και Β του παρόντοσ μζρουσ,
κακϊσ και το μζροσ ΛΛΛ, για κάκε μία από τισ ςχετικζσ οντότθτεσ, δεόντωσ
ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα από τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ.
Χθμειϊςετε ότι αυτό κα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει κάκε τεχνικό
προςωπικό ι τεχνικό φορζα, είτε ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ
και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι
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τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να καλζςει για τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθ ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα ι τισ ικανότθτεσ ςτισ
οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςτε να ςυμπεριλάβετε
τισ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε μία από τισ ςχετικζσ
οντότθτεσ.
Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ
Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ
• (Ψο τμιμα ςυμπλθρϊνεται μόνο αν οι πλθροροφίεσ αυτζσ ηθτοφνται ρθτϊσ
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα).
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ;
❍ Ραι
❍ Τχι
Εάν ναι και ςτο μζτρο που είναι γνωςτοί, παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
• Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ
πλθροφορίεσ επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτο μζροσ Λ, να
παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα τμιματα Α και
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ III για κάκε υπεργολάβο (ι
κατθγορία υπεργολάβων).

Μζροσ ΛΛΛ: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Στο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται οι
ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
Ωπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ με καταδικαςτικι
απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Τπωσ
ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου, τθσ
24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ
L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
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Κωδικόσ
Εκδότθσ
Διαφκορά
Ωπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό για διαφκορά με καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ
περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3
τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1 και ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του Χυμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003,
ς. 54). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ
ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (του ανακζτοντα φορζα) ι
του οικονομικοφ φορζα.
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Απάτθ
Ωπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό για απάτθ με καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ
περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Ξατά τθν ζννοια του άρκρου
1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48).
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
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❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσ
Ωπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων
ι ελζγχου ςε αυτό για τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα
με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ με καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει
εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ
περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Τπωσ ορίηονται ςτα άρκρα
1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Χυμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο
λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα
εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
Ωπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό για νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ με καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει
εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ
περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο
1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου,
τθσ 26θσ Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15).
Θ απάντθςι ςασ
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❍ Ραι
❍ Τχι
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
Ωπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό για παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων με
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο
ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να
ιςχφει; Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του
Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1).
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Στο άρκρο 57 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται οι
ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ
Καταβολι φόρων
Υαρζβθ ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι
φόρων, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ
μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ
χϊρα εγκατάςταςθσ;
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Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Οικεία χϊρα ι κράτοσ μζλοσ
--Ενεχόμενο ποςό
--Θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με άλλα μζςα εκτόσ από δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ;
❍ Ραι
❍ Τχι
Εάν θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με δικαςτικι ι διοικθτικι
απόφαςθ, θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι;
❍ Ραι
❍ Τχι
Να αναφερκεί θ θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ.
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε
αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ
Ρεριγράψτε ποιά μζςα χρθςιμοποιικθκαν
Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ;
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Υαραβίαςε ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι
εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
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❍ Τχι
Οικεία χϊρα ι κράτοσ μζλοσ
--Ενεχόμενο ποςό
--Θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με άλλα μζςα εκτόσ από δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ;
❍ Ραι
❍ Τχι
Εάν θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με δικαςτικι ι διοικθτικι
απόφαςθ, θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι;
❍ Ραι
❍ Τχι
Να αναφερκεί θ θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ.
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε
αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ
Ρεριγράψτε ποιά μζςα χρθςιμοποιικθκαν
Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ;
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρκρο 57 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται οι
ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ
Υαραβίαςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου
Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, παραβιάςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτον
τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου; Τπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ
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παροφςασ προμικειασ ςτο εκνικό δίκαιο, ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ προμικειασ ι ςτο άρκρο 18 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ.
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ»)
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Ραραβίαςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου
Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, παραβιάςει τισ υποχρεϊςεισ του
ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου; Τπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ
παροφςασ προμικειασ ςτο εκνικό δίκαιο, ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ προμικειασ ι ςτο άρκρο 18 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ.
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ»)
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Ραραβίαςθ των υποχρεϊςεων ςτουσ τομείσ του εργατικοφ δικαίου
Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, παραβιάςει τισ υποχρεϊςεισ του
ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου; Τπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ
παροφςασ προμικειασ ςτο εκνικό δίκαιο, ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ προμικειασ ι ςτο άρκρο 18 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ.
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ»)
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Ρτϊχευςθ
Ζχει κθρφξει ο οικονομικόσ φορζασ πτϊχευςθ;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
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Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου
εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ
φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ.
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Αφερεγγυότθτα
Αποτελεί ο οικονομικόσ φορζασ αντικείμενο διαδικαςίασ αφερεγγυότθτασ ι
παφςθσ δραςτθριοτιτων;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου
εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ
φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ.
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Διακανονιςμόσ με τουσ πιςτωτζσ
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε διακανονιςμό με πιςτωτζσ;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Χελίδα 73

18PROC002948651 2018-04-16
ΑΔΑ: ΩΕΥΨΩΕ-ΡΦ8
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου
εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ
φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ.
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Κατάςταςθ ανάλογθ τθσ πτϊχευςθσ, δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ τθσ πτϊχευςθσ
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου
εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ
φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ.
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Ρεριουςιακά ςτοιχεία υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι
Είναι τα περιουςιακά ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από δικαςτιριο;
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Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου
εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ
φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ.
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων
Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου
εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ
φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ.
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ»)
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Ξατά
περίπτωςθ, βλζπε οριςμοφσ ςτο εκνικό δίκαιο, ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ προμικειασ.
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ»)
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ
Είναι ο οικονομικόσ φορζασ ενιμεροσ για τυχόν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, όπωσ
ορίηεται από τθν εκνικι νομοκεςία, τθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
προμικειασ, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Άμεςθ ι ζμμεςθ ςυμμετοχι ςτθν κατάρτιςθ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Ζχει ο οικονομικόσ φορζασ, ι ςυνδεόμενθ με αυτόν επιχείρθςθ, παράςχει
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι τθν ςυμβαλλόμενθ οντότθτα ι ζχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί ςτθν κατάρτιςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Υρόωρθ λιξθ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ
Ζχουν επιβλθκεί ςτον οικονομικό φορζα, ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ
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ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτουςα αρχι ι προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, πρόωρθ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι
άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ»)
❍ Ραι
❍ Τχι
Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε
Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα παροχισ των
απαιτοφμενων εγγράφων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα
τθσ παροφςασ διαδικαςίασ
Σ οικονομικόσ φορζασ:
α) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν ικανοποίθςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) δεν ιταν ςε κζςθ, χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςει τα απαιτοφμενα από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα δικαιολογθτικά, και
δ) ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντοσ φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Α: Καταλλθλότθτα
Α: Καταλλθλότθτα
Στο άρκρο 58 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα
ακόλουκα κριτιρια επιλογισ
Εγγραφι ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο
Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν
να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό.
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
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❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Εγγραφι ςτο εμπορικό μθτρϊο
Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν να
ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό.
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Β: Οικονομικι και χρθματοδοτικι επάρκεια
Β: Οικονομικι και χρθματοδοτικι επάρκεια
Στο άρκρο 58 παράγραφοσ 3 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα
ακόλουκα κριτιρια επιλογισ
Μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
Σ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ, των
εγγράφων ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ι του ΕΕΕΥ είναι ο εξισ:
Αρικμόσ ετϊν
Πζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν
--Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
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Ειδικόσ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
Σ ειδικόσ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα ςτον
επιχειρθματικό τομζα που καλφπτει θ ςφμβαςθ για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ, των εγγράφων ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ ι του ΕΕΕΥ είναι ο εξισ:
Αρικμόσ ετϊν
Πζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν
--Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Στο άρκρο 58 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα
ακόλουκα κριτιρια επιλογισ
Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: επιδόςεισ παράδοςθσ του ςυγκεκριμζνου
τφπου
Πόνο για τισ ςυμβάςεισ δθμόςιων προμθκειϊν: Ξατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αναφοράσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
παραδόςεισ του ςυγκεκριμζνου τφπου. Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν
ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ πείρασ που υπερβαίνει τα τρία
ζτθ.
Υεριγραφι
Υοςό
--Θμερομθνία ζναρξθσ
Θμερομθνία λιξθσ
Αποδζκτεσ
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
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Κωδικόσ
Εκδότθσ
Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: δείγματα, περιγραφι ι φωτογραφίεσ
χωρίσ πιςτοποίθςθ γνθςιότθτασ
Για τισ ςυμβάςεισ δθμόςιων προμθκειϊν: Σ οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει
τα απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά
γνθςιότθτασ.
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: δείγματα, περιγραφι ι φωτογραφίεσ με
πιςτοποίθςθ γνθςιότθτασ
Για τισ ςυμβάςεισ δθμόςιων προμθκειϊν: Σ οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει
τα απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, κακϊσ και πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ όπου χρειάηεται.
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: πιςτοποιθτικά από ιδρφματα ελζγχου τθσ
ποιότθτασ
Ππορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά
που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε
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πρότυπα, και τα οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
προμικειασ;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια άλλα αποδεικτικά
μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν:
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ
Στο άρκρο 62 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα
ακόλουκα κριτιρια επιλογισ
Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ ςχετικά με τα πρότυπα
διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ
φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Θ απάντθςι ςασ
❍ Ραι
❍ Τχι
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά
μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ:
Είναι οι πλθροφορίεσ αυτζσ διακζςιμεσ δωρεάν για τισ αρχζσ από τθ βάςθ
δεδομζνων κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;
❍ Ραι
❍ Τχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότθσ
-

Λιξθ
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Μζροσ VΛ: Τελικζσ δθλϊςεισ
Μζροσ VΛ: Τελικζσ δθλϊςεισ
Σ οικονομικόσ φορζασ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςτα
μζρθ II ζωσ V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των
ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Σ οικονομικόσ φορζασ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν
αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται, εκτόσ εάν:
α) Θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα
ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ
των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι
ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει+. Τπου απαιτείται, πρζπει να υπάρχει
ανάλογθ ςυγκατάκεςθ πρόςβαςθσ ι
β) Από τισ 18 Σκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι
εφαρμογι του άρκρου 59 παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ
2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν
κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Σ οικονομικόσ φορζασ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ Διμο Ρ. Φαλιρου
, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του
παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υρομικειασ για τουσ ςκοποφσ
τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι,
παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ):
Θμερομθνία
Τόποσ
Υπογραφι
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Θ Ψεχνικι Υροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία, που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Α. Ψο πρϊτο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ (παράγεται ςε μορφι pdf από τθν πλατφόρμα ΕΧΘΔΘΧ ςφνταξθσ
προςφοράσ). Χτθν ςυνζχεια υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Β. ΡΛΝΑΚΕΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ

Για τον διαγωνιςμό με αρ. αναφοράσ 90/2018 του Διμου Ρ. Φαλιρου
Ομάδεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο φορζασ…………………………………
Α/Α

ΔΙΓΟ

Μον.
Μετρ.

ΡΟΣΟΤ.

ΕΝΔΕΛΚΤ.
ΤΛΜΘ ΜΟΝ.
ΣΕ € χωρίσ
ΦΡΑ

ΤΛΜΘ
ΡΟΣΦΟΑΣ
ΣΕ € χωρίσ
ΦΡΑ

Αξία ςυνόλου
είδουσ ςε €
χωρίσ ΦΡΑ

Διμοσ Ραλαιοφ Φαλιρου
Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίων-χοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε άπορουσ
δθμότεσ
ΟΜΑΔΑ 1 ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ Με τιμζσ τιμολογίου μελζτθσ
1

ΑΟΕΩΦΛ για όλεσ τισ χριςεισ 1 Ξιλοφ

ΨΕΠ

2000

1,00€

ΑΦΑΒΣΧΛΨΕΟΑΛΣ ςυςκ 5 ΟΛΨΦΩΡ

2

(ΦΥΑ 24%)

ΨΕΠ

250

7,00€

3

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ πλιρεσ 410 γρ.

ΨΕΠ

15.000

0,78€

4

ΔΛΑΦΣΦΑ ΞΑΦΩΞΕΩΠΑΨΑ:
ΑΟΑΨΛ ςυςκ 1000 γρ ι ΔΑΦΡΘ ςυςκ.
50 γρ. ι ΔΩΣΧΠΣΧ ςυςκ. 40 γρ. ι
ΞΑΡΕΟΑ ξυλο ςυςκ. 100 γρ ι
ΞΑΡΕΟΑ τριμμζνθ ςυςκ. 60 γρ. ι
ΥΛΥΕΦΛ ΞΣΠΠΕΡΣ ςυςκ.80 γρ. ι
ΦΛΓΑΡΘ ςυςκ. 50 γρ. ι ΒΑΧΛΟΛΞΣΧ
ςυςκ.80 γρ ι ΥΑΥΦΛΞΑ ςυςκ.80 γρ ι
ΠΣΧΧΣΞΑΦΩΔΣ ςυςκ.80 γρ ι ΧΣΔΑ

ΨΕΠ

700

1,50€
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5
6
7

ςυςκ.80 γρ (ΦΥΑ 24%)
ΗΑΧΑΦΘ λευκι κρυςταλλικι 1 κιλό

(ΦΥΑ 24%)
Ξαφζσ ελλθνικόσ ςυςκ 190-200γρ

(ΦΥΑ 24%)
Ξαφζσ ςτιγμιαίοσ ςυςκ 200γρ (ΦΥΑ

24%)

ΨΕΠ

4000

0,80€

ΨΕΠ

2000

1,50€

ΨΕΠ

150

4,60€

8

Ξονςζρβα κρζασ (λαντςεον μιτ) ςυςκ
~ 200γρ (ΦΥΑ 24%)

ΨΕΠ

2000

1,10€

9

ΞΣΦΡ ΦΟΕΝΞΧ 375 γρ. (ΦΥΑ 24%)

ΨΕΠ

1000

2,00€

ΨΕΠ

23.000

0,60€

ΨΕΠ

1600

0,95€

10
11

ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ ΑΥΣ ΧΩΠΛΓΔΑΟΛ Ρο 3-56-7-10 κοφτό- κρικαράκι ςυςκ 500
γρ.(οποιοςδιποτε τφποσ από τουσ
αναφερόμενουσ)
ΠΑΦΓΑΦΛΡΘ SOFT κεςεδάκι 250 γρ.

(ΦΥΑ 24%)

12

ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ βάηο (γυαλ.) 370-410
γρ. (ΦΥΑ 24%)

ΨΕΠ

1500

2,00€

13

ΠΕΟΛ ΕΓΧΩΦΛΣ 1 κιλό

ΨΕΠ

400

10,00€

14

ΠΥΛΧΞΣΨΑ 225 γρ. (ΦΥΑ 24%)

ΨΕΠ

2500

0,90€

ΨΕΠ

3000

0,50€

15

ΩΔΛ φιάλθ πλαςτικι 500 ml. (ΦΥΑ

24%)

16

ΥΣΩΦΕΧ αφυδατωμζνοσ ςυςκ 500
γρ.(4φακελ)

ΨΕΠ

3500

3,00€

17

ΦΕΒΩΚΛΑ ΑΥΣΦ/ΡΑ 500 γρ.

ΨΕΠ

4000

2,00€

ΨΕΠ

10000

1,10€

ΨΕΠ

500

2,00€

ΨΕΠ

3000

1,20€

ΨΕΠ

14000

0,55€

ΨΕΠ

300

1,50€

18
19
20
21
22

ΦΩΗΛ ΞΛΨΦΛΡΣ ι ΞΑΦΣΟΛΡΑ ςυςκ. 500
γρ.
ΧΑΟΨΧΕΧ ΔΛΑΦΣΦΕΧ: ΞΕΨΧΑΥ ςυςκ
500 γρ ι ΠΣΩΧΨΑΦΔΑ ςυςκ500 γρ ι
ΠΑΓΛΣΡΕΗΑ ςυςκ 550 γρ ι ΞΦΕΠΑ
ΓΑΟΑΞΨΣΧ ςυςκ 450γρ (ΦΥΑ 24%)
ΨΣΠΑΨΣΥΕΟΨΕ 410 γρ. (ΦΥΑ 24%)
ΨΣΠΑΨΑ ΞΣΡΧΕΦΒΑ ψιλοκομμζνθ ι
χυμόσ ςυςκ 500 γρ (ΦΥΑ 24%)
Ψςάι φακελάκια ςυςκ 20τεμ Χ 1,5γρ

(ΦΥΑ 24%)

23

Ψυρί επιτραπζηιο τφπου Gouda,
Edam ι θμίςκλθρο , τριμμζνο ι μι

ΞΛΟΣ

300

6,50€

24

ΨΩΦΛ ΦΕΨΑ ΥΣΥ

ΞΛΟΣ

400

8,00€

25

ΦΑΞΕΧ ΨΛΟΕΧ 500 γρ. ΕΓΧ

ΨΕΠ

6000

1,30€

26

ΦΑΧΣΟΛΑ ΠΕΨΦΛΑ. 500 γρ. ΕΓΧ

ΨΕΠ

5000

1,40€

ΨΕΠ

4000

0,85€

ΨΕΠ

4000

1,10€

27

ΦΦΩΓΑΡΛΕΧ 250-260 γρ. χωρίσ
προςκικθ ηάχαρθσ ομαδικι
ςυςκευαςία με δφο υποςυςκευαςίεσ

(ΦΥΑ 24%)
28

ΧΩΟΣΥΛΨΕΧ από ςιμιγδάλι αβγά και
γάλα 500 γρ.

Σφνολο χωρίσ
ΦΡΑ
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Α/Α

ΔΙΓΟ

Ενιαίο ακζραιο ποςοςτό ζκπτωςθσ %

Αξία ςυνόλου
είδουσ ςε €
χωρίσ ΦΡΑ

ΟΜΑΔΑ 2 Αυγά-Ελαιόλαδο ** ηηκέο ζύκθσλα κε ηε κέζε ιηαληθή ηηκή ησλ δειηίσλ
Πηζηνπνίεζεο Σηκώλ, αλά θαηεγνξία, πνπ εθδίδνληαη από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. (ηηκέο κειέηεο δειηίνπ ηεο 16-30/11/2017 θαη 1-30/11/2017 αληίζηνηρα)
1
2

Α/Α

ΑΩΓΑ ΩΣΧΞΣΥΘΠΕΡΑ ΑΡΩ 55 γρ **
ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ ΕΑΛΦΕΨΛΞΣ (EXTRA)
ΥΑΦΚΕΡΣ ΧΩΧΞ. 5 ΟΛΨ. **

ΔΙΓΟ

Ενιαίο ακζραιο ποςοςτό ζκπτωςθσ %

Αξία ςυνόλου
είδουσ ςε €
χωρίσ ΦΡΑ

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ-ΚΑΤΕΨ. ΛΑΧΑΝΛΚΑ** τιμζσ ςφμφωνα με τθ μζςθ λιανικι τιμι
των δελτίων Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν, ανά κατθγορία, που εκδίδονται από τθν αρμόδια Υπθρεςία
τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.

1

Α/Α

ΕΛΔΘ ΣΥΩΦΣΥΩΟΕΛΣΩ- ι ΦΦΣΩΨΑ
ι ΞΑΨΕΨ ΟΑΧΑΡΛΞΑ ΑΥΣ ΔΕΟΨΛΣ
ΥΛΧΨ. ΨΛΠΩΡ ΒΑΧΕΛ ΠΕΧΘΧ
ΟΛΑΡΛΞΘΧ ΨΛΠΘΧ

ΔΙΓΟ

Ενιαίο ακζραιο ποςοςτό ζκπτωςθσ %

Αξία ςυνόλου
είδουσ ςε €
χωρίσ ΦΡΑ

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΛΔΘ ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜ.** τιμζσ ςφμφωνα με τθ μζςθ λιανικι τιμι των
δελτίων Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν, ανά κατθγορία, που εκδίδονται από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ.
1

Α/Α

ΕΛΔΘ ΨΑΦΛΑ ΞΑΨΕΨΩΓΠ. ΑΥΣ
ΔΕΟΨΛΣ ΥΛΧΨ. ΨΛΠΩΡ ΒΑΧΕΛ
ΠΕΧΘΧ ΟΛΑΡΛΞΘΧ ΨΛΠΘΧ

ΔΙΓΟ

Μον.
Μετρ.

ΡΟΣΟΤ.

ΕΝΔΕΛΚΤ.
ΤΛΜΘ ΜΟΝ.
ΣΕ € χωρίσ
ΦΡΑ

ΤΛΜΘ
ΡΟΣΦΟΑΣ
ΣΕ € χωρίσ
ΦΡΑ

Αξία ςυνόλου
είδουσ ςε €
χωρίσ ΦΡΑ

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ Με τιμζσ τιμολογίου

1
2

ΨΩΜΛ ΣΥΜΜΕΛΚΤΟ φρζςκο (2
φραντηόλεσ ςυνολικοφ βάρουσ
1χλγ) (ΦΥΑ 13%)
ΨΩΜΛ ΤΟΣΤ ΡΑΚΕΤΟ
ςυςκευαςία 400gr (ΦΥΑ 24%)

ΞΛΟΣ

1,42 €
8400

ΨΕΠ

12.000

1,29 €
Σφνολο χωρίσ
ΦΡΑ

Α/Α

ΔΙΓΟ

Ενιαίο ακζραιο ποςοςτό ζκπτωςθσ %

Αξία ςυνόλου
είδουσ ςε €
χωρίσ ΦΡΑ

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ** τιμζσ ςφμφωνα με τθ μζςθ λιανικι τιμι των δελτίων
Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν, ανά κατθγορία, που εκδίδονται από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ
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Ρεριφζρειασ Αττικισ.
1

Α/Α

ΕΛΔΘ ΞΦΕΑΨΑ ΡΩΥΑ ι ΞΑΨΕΨ.
ΑΥΣ ΔΕΟΨΛΣ ΥΛΧΨ. ΨΛΠΩΡ ΒΑΧΕΛ
ΠΕΧΘΧ ΟΛΑΡΛΞΘΧ ΨΛΠΘΧ

ΔΙΓΟ

ΡΟΣΟΤ.

ΕΝΔΕΛΚΤ.
ΤΛΜΘ ΜΟΝ.
ΣΕ € χωρίσ
ΦΡΑ

ΨΕΠ

750

0,80€

ΨΕΠ

300

5,80€

ΨΕΠ

150

4,60€

ΨΕΠ

1500

0,78€

ΨΕΠ

200

7,00€

ΨΕΠ

6.000

0,42 €

ΨΕΠ

210

5,00 €

ΨΕΠ

600

1,30€

ΨΕΠ

550

1,20 €

ΨΕΠ

1.200

1,00 €

ΨΕΠ

2.700

1,30 €

Μον.
Μετρ.

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΛΔΘ ΚΑΡΘ Με τιμζσ τιμολογίου
1

ΗΑΧΑΦΘ λευκι κρυςταλλικι 1 κιλό

(ΦΥΑ 24%)
Ξαφζσ ελλθνικόσ ςυςκ 470-500γρ

(ΦΥΑ 24%)
Ξαφζσ ςτιγμιαίοσ ςυςκ 200γρ (ΦΥΑ

24%)
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ πλιρεσ 410 γρ.
Ξαφζσ φίλτρου ςυςκ 460-500γρ

(ΦΥΑ 24%)
Αναψυκτικό (τφπου κόλα,
πορτοκαλάδα, λεμονάδα, ςόδα,
γκαηόηα, κλπ) ανκρακοφχο ι μθ
ςυςκ κουτάκι 330ml
Ψςάι φακελάκια ςυςκ 100τεμ Χ 1,51,8γρ (ΦΥΑ 24%)

Διάφορα είδθ μίασ χριςεωσ:
καλαμάκια ςπαςτά ντυμζνα 1-1
ςυςκ 200τεμ ι κουταλάκια/
πθρουνάκια /μαχαιράκια μίασ
χριςθσ ςυςκ 30τμχ ι κυπελάκια
μιάσ χριςεωσ 250ml ςυςκ 50τμχ
ι παγοκυψζλεσ ςυςκ 10φυλλων
ι πιατάκια μιάσ χριςεωσ μικρά
25 τεμ ι πιατάκια μιάσ χριςεωσ
μεςαία 15 τεμ, (ΦΥΑ 24%)
Αντ/κο φιαλίδιο υγραερίου
190γρ αςφαλείασ (ΦΥΑ 24%)
Ππιςκότα τφπου cookies ςυςκ
170-190γρ ι μπιςκότα τφπου πτι
μπερ ςυςκ 220-240γρ ι μπιςκότα
γεμιςτά ςυςκ 190-210γρ (ΦΥΑ
24%)
ΧΩΠΣΧ ΦΩΧΛΞΣΧ ΞΣΞΨΕΝΟ
ΦΦΣΩΨΩΡ (πορτοκάλι, λεμόνι,
ροδάκινο, μιλο, κλπ όχι νζκταρ)
ςυςκ χάρτινθ 1 Οτ με καπάκι που
κλείνει ι Φυςικόσ χυμόσ ενόσ
φροφτου (πορτοκάλι, λεμόνι,
ροδάκινο, μιλο, κλπ όχι νζκταρ)
ςυςκ χάρτινθ 1 Οτ με καπάκι που
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ΤΛΜΘ
ΡΟΣΦΟΑΣ
ΣΕ € χωρίσ
ΦΡΑ

Αξία ςυνόλου
είδουσ ςε €
χωρίσ ΦΡΑ
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κλείνει (ΦΥΑ 24%)
Σφνολο χωρίσ
ΦΡΑ

Α/Α

ΔΙΓΟ

Μον.
Μετρ.

ΡΟΣΟΤ.

ΕΝΔΕΛΚΤ.
ΤΛΜΘ ΜΟΝ.
ΣΕ € χωρίσ
ΦΡΑ

ΤΛΜΘ
ΡΟΣΦΟΑΣ
ΣΕ € χωρίσ
ΦΡΑ

Αξία ςυνόλου
είδουσ ςε €
χωρίσ ΦΡΑ

ΟΜΑΔΑ 8 ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (2 ζτθ) Με τιμζσ τιμολογίου.

1

Γάλα αγελαδινό πλιρεσ ( λιπαρά
3,5% ) παςτεριωμζνο
ομογενοποιθμζνο γάλα , ςε
ςυςκευαςία εμφιάλωςθσ ενόσ (1)
λίτρου

Ψεμ

86.938

1,15€

Σφνολο χωρίσ
ΦΡΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Εκδότθσ (Υλιρθσ επωνυμία Υιςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΡΛΑΛΣ ΨΑΠΕΛΣ ΑΡΕΑΦΨΘΨΑ
ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΠΕΡΩΡ - ΨΣΠΕΑΧ ΧΩΡΨΑΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΞΑΛ ΕΦΓΣΟΘΥΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΦΓΩΡ (Ε.Ψ.Α.Α.-Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
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Υροσ: (Υλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα7) ΔΘΜΟ Ρ. ΦΑΛΘΟΥ,
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα8) Τερψιχόρθσ 51 & Αρτζμιδοσ, Ρ. Φάλθρο
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ9.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………………………10 υπζρ του
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..........., ΑΦΠ: ......... (διεφκυνςθ) ......., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ......................., ΑΦΠ: ....... (διεφκυνςθ) .......... ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ....................., ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..
β) (πλιρθ επωνυμία) ......................, ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..
γ) (πλιρθ επωνυμία) ....................., ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..11
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) .......90/2018... Διακιρυξθ/Υρόςκλθςθ/
Υρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .....................................................12 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ /
Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “ Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίωνχοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε άπορουσ δθμότεσ 2018-2019, Ρρομικεια κατ/κϊν ειδϊν κυλικείου
ΚΑΡΘ (καφζδεσ, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Ρρομικεια γάλακτοσ 2018-2020”/ για το/α τμιμα/τα .............13
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ
ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Ψο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε
....................θμζρεσ 14 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 15. ι
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Ψράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ
Διακιρυξθσ/Υρόςκλθςθσ/Υρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα
μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ
παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε16.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Ωπογραφι)
7 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
8 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
9 Σο φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε μπορεί να
υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. το ποςό δεν υπολογίηεται ο
ΦΠΑ
10 ο.π. υπος. 3.
11 υμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
12 υνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.
13 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ/Πρόςκλθςθσ/Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α
υποβάλλεται προςφορά.
14 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
15 ΘΜΕΙΩΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΡΑΠΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
16 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Εκδότθσ (Υλιρθσ επωνυμία Υιςτωτικοφ Λδρφματοσ ……./ΕΡΛΑΛΣ ΨΑΠΕΛΣ ΑΡΕΑΦΨΘΨΑ ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΠΕΡΩΡ - ΨΣΠΕΑΧ
ΧΩΡΨΑΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΞΑΛ ΕΦΓΣΟΘΥΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΦΓΩΡ (Ε.Ψ.Α.Α.-Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Υροσ: (Υλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1) ΔΘΜΟ Ρ. ΦΑΛΘΟΥ
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(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2 Τερψιχόρθσ 51 & Αρτζμιδοσ, Ρ. Φάλθρο
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..4 υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ........, ΑΦΠ: ........ (διεφκυνςθ) ..........., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ............., ΑΦΠ: ......... (διεφκυνςθ) ...................... ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ
τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των5 ../ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “ Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίωνχοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε άπορουσ δθμότεσ 2018-2019, Ρρομικεια κατ/κϊν ειδϊν κυλικείου
ΚΑΡΘ (καφζδεσ, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Ρρομικεια γάλακτοσ 2018-2020”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία)
.........90/2018. Διακιρυξθ / Υρόςκλθςθ / Υρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του ΔΘΜΟΥ
Ρ. ΦΑΛΘΟΥ.
Ψο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....….
θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …….. (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν
Ψράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ
παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Ωπογραφι)
1 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
2 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. το ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΠΑ.
4 Όπωσ υποςθμείωςθ 3.
5 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.
6 υνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.
7 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
8 Εηδηθά γηα ηης δεκόζηες ζσκβάζεης προκεζεηώλ, ο τρόλος ηζτύος ηες εγγύεζες θαιής εθηέιεζες πρέπεη λα είλαη κεγαιύηερος από ηο ζσκβαηηθό τρόλο
θόρηωζες ή παράδοζες, γηα ηο δηάζηεκα ποσ ζα ορίδεηαη ζηα έγγραθα ηες ζύκβαζες. (άρζρο 72 παρ.1β ηοσ Ν.4412/2016).
9 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο
Α. Για το Διμο: Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίων-χοριγθςθ ειδϊν διαβίωςθσ, διατροφισ ςε άπορουσ
δθμότεσ 2018-2019, Ρρομικεια κατ/κϊν ειδϊν κυλικείου ΚΑΡΘ (καφζδεσ, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018
Ρρομικεια γάλακτοσ 2018-2020
Χτο Δθμοτικό Ξατάςτθμα, ςιμερα ςτισ ….. του μθνόσ …………., του ζτουσ 2018, οι παρακάτω
ςυμβαλλόμενοι :
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1) Ξοσ Διονφςθσ Χατηθδάκθσ, ενεργϊντασ με τθν ιδιότθτα του Δθμάρχου του Διμου Υαλαιοφ Φαλιρου,
(ςτοιχεία Διμου: Δ/νςθ:οδόσ Ψερψιχόρθσ 51 & Αρτζμιδοσ, T.K. 17562 Υαλαιό Φάλθρο, Α.Φ.Π. 090261509,
Δ.Σ.Ω. Υαλαιοφ Φαλιρου, τθλ: 2132020300, ) και
2) O κοσ ………………….. με ΑΔΨ: ………………….. ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ …………………., που
εδρεφει ςτθν ………………. (Δ/νςθ: ……………, Ψθλ: ………………………, e-mail: ………………………, ΑΦΠ:
………………………., ΔΣΩ: ……………………………), καλοφμενοσ εφ’ εξισ ο ανάδοχοσ,
ζχοντασ υπ’ όψθ :

α) το Ρ. 4412/2016 (ΦΕΞ Α’ 147/8-8-2016) Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1δ, του άρκρου 72, του Ρ.
3852/2010, όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το οποίο θ Σικονομικι Επιτροπι αποφαςίηει τθ διάκεςθ των
πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ, τθν παρ. 4, του άρκρου 209, του Ρ. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε
με τθ παρ. 3, του άρκρου 22, του Ρ. 3536/2007 και αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 51, παρ. 3 του
Ρ. 4407/2016 (ΦΕΞ Α’ 134/27-6-2016) και το Ρ. 2503/1997, όπωσ ιςχφουν ςιμερα με τισ τροποποιιςεισ
και τισ ςυμπλθρϊςεισ τουσ.
β) τθν με αρικ. 127/2017 μελζτθ που αφορά τθν προμικεια «Έξοδα λειηοςπγίαρ ζςζζιηίυν-σοπήγηζη
ειδών διαβίυζηρ, διαηποθήρ ζε άποποςρ δημόηερ 2017-2019, Ππομήθεια καη/κών ειδών κςλικείος ΚΑΠΗ
(καθέδερ, ανατςκη. κ.λ.π.) 2017 (Δήμορ Π. Φαλήπος), » του Διμου Υ. Φαλιρου, και ςυντάχκθκε από τθν

Ψεχνικι Ωπθρεςία του Διμου Υαλαιοφ Φαλιρου, προχπολογιςμοφ …………………….€ ςτο οποίο προςτίκεται
Φ.Υ.Α. (13 ι 24%), επομζνωσ θ ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των ………………….€ και ζχει ωσ
αντικείμενο τθν αγορά από το ελεφκερο εμπόριο ειδϊν διατροφισ και διαβίωςθσ (είδθ …………………) για
τθν κάλυψθ των αναγκϊν απόρων δθμοτϊν του Διμου και τισ ανάγκεσ λειτουργίασ ςυςςιτίου.
γ) το από ../../2017 πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΠ: 17REQ00…………..) ςτο ΞΘΠΔΘΧ,

δ) τθν από ………………., Υρόταςθ Ανάλθψθσ Ωποχρζωςθσ, ςε βάροσ των Ξ.Α. 00-6481.001, 15-6692.001, του
προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2017, με αρ. καταχϊρθςθσ Α/…….. ςτο Πθτρϊο Δεςμεφςεων,

ε) τθν με αρικ. 509/2017 (ΑΔΑΠ: 18PROC00…………….), απόφαςθ Σικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία
εγκρίκθκαν οι όροι του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για: Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίων-χοριγθςθ ειδϊν
διαβίωςθσ, διατροφισ ςε άπορουσ δθμότεσ 2017-2019, Υρομικεια κατ/κϊν ειδϊν κυλικείου ΞΑΥΘ
(καφζδεσ, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2017 (Διμοσ Υ. Φαλιρου), Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίων 2017(Ρ.Υ.Δ.Δ
«Δθμοτικοί παιδ. Χτακμοί Υ. Φαλιρου), πρ. μελ. 574.721,41€ ςυμπ. ΦΥΑ. και ψθφίςτθκε θ ςχετικι
πίςτωςθ ςε βάροσ του Ξ.Α. 00-6481…… .

ςτ) τθν από ../../2018 οικονομικι προςφορά τθσ επιχείρθςθσ ……………………, ποςοφ …………………..€ πλζον
Φ.Υ.Α. και ςυνολικό κόςτοσ ……………………..€, που κατατζκθκε ςτον ανοικτό διαγωνιςμό θ οποία είναι
ςφμφωνθ με τα ηθτοφμενα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ με αρ 127/2017 μελζτθσ τθσ Ψ.Ω. του Διμου
και τουσ όρουσ τθσ 509/2017 Α.Σ.Ε..

η) Ψα πρακτικά τθσ Επιτροπισ διενζργειασ-αξιολόγθςθσ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ
θ) τισ με αρ…./2018 (ΑΔΑ: …………….) και …/2018 (ΑΔΑ: …………………..), αποφάςεισ Σικονομικισ Επιτροπισ,
για τθν επικφρωςθ των αποτελεςμάτων του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ και τθν κατακφρωςθ αυτοφ αντίςτοιχα,

κ) Ψθν αρικμ. . …/2018 Υράξθ Υροςυμβατικοφ Ελζγχου του Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου
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ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα παρακάτω, ο πρϊτοσ των ςυμβαλλόμενων, με τθν ανωτζρω
ιδιότθτά του,
ανακζτει

ςτον δεφτερο των ςυμβαλλόμενων, τθν προμικεια «Ζξοδα λειτουργίασ ςυςςιτίων-χοριγθςθ ειδϊν
διαβίωςθσ, διατροφισ ςε άπορουσ δθμότεσ 2017-2019, Υρομικεια κατ/κϊν ειδϊν κυλικείου ΞΑΥΘ
(καφζδεσ, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2017», ςφμφωνα με τα παρακάτω :
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 (ΦΕΞ Α’ 147/8-8-2016) Δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), του Ρ. 3463/2006 «περί Δθμοτικοφ και Ξοινοτικοφ Ξϊδικα» και ςυμπλθρωματικά του
Αςτικοφ Ξϊδικα, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
Θ ςυμβατικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των …………….€ πλζον Φ.Υ.Α. (13% ι 24% αναλόγωσ των
προςφερόμενων ειδϊν) και μζγιςτο ςυνολικό κόςτοσ ……………………..€, θ οποία κα καλυφκεί από
ΛΔΛΣΩΧ ΥΣΦΣΩΧ και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου του ζτουσ 2017-19 ςτον ΞΑ: 006481.001, 15-6692.001
Θ προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν) ορίηεται ςε εικοςιτζςςερισ
(24) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ, τμθματικά ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Ωπθρεςίασ.
Θ προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται: 1)ςτθν με αρ. 509/2017
απόφαςθ Σ.Ε., 2)τθν με αρ. 127/2017 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Ψ.Ω. του Διμου Υ. Φαλιρου και 3)τθν
προςφορά του αναδόχου, με αυτι τθν ςειρά ιςχφοσ.
Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το προςωπικό του ςτο Λ.Ξ.Α και τα ταμεία επικουρικισ
αςφάλιςθσ ι ςε οποιοδιποτε άλλο αςφαλιςτικό οργανιςμό κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Ξατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ
και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα X του Υροςαρτιματοσ Α' του Ρ
4412/16(ΦΕΞ Α’ 147/16)
H ανωτζρω αναφερόμενθ αμοιβι κα καταβλθκεί από τον Διμο Υαλαιοφ Φαλιρου ςτον δεφτερο των
ςυμβαλλομζνων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 και λοιπζσ ςχετικζσ διατάξεισ. H
πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει τμθματικά, με τθν παράδοςθ επιμζρουσ ποςοτιτων των υλικϊν και
κατόπιν ζκδοςθσ των ςχετικϊν τιμολογίων πϊλθςθσ και των ενταλμάτων πλθρωμισ φςτερα από το
πρακτικό παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι του Διμου (Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και
παραλαβισ προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν Θ/Π αντικειμζνου που ορίςτθκε με τθν με αρ.
338/2017 απόφαςθ ΔΧ του Διμου).
Υροκαταβολι δεν προβλζπεται να δοκεί.

7.

Ψον ανάδοχο βαρφνουν οι κάκε είδουσ φόροι, κρατιςεισ, ειςφορζσ κ.λ.π. όπωσ προβλζπονται από
τθν ιςχφουςα νομοκεςία, εκτόσ από τον ΦΥΑ.
8. Ξατατζκθκε εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ …………….€ με αρικμό ................ του
πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ……………………. ςφμφωνα με το άρκρο …….. τθσ Διακιρυξθσ και ςφμφωνα με το
άρκρο 72 του Ρ. 4412/2016.
9. Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ α) δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν
ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Ωπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ
κείμενεσ διατάξεισ και β) υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ κατά τθν περ. (γ) τθσ παρ.1.
και μετά από τθν ειδικι, κατά τθν παρ. 2 του αρ.203 του ν. 4412/16 όχλθςθ τθσ Ωπθρεςίασ κατά τα
λοιπά ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
10. Εάν κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ προκφψουν διαφωνίεσ αυτζσ κα
επιλφονται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και τθν ιςχφουςα Ρομοκεςία και ιδίωσ του ν. 4412/16.
11. Υαρατάςεισ ςτθ ςυνολικι προκεςμία δίνονται μόνο αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου
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206, του Ρ. 4412/2016 και ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςε αυτόν, όπωσ ιςχφει ςιμερα με τισ
τροποποιιςεισ και τισ ςυμπλθρϊςεισ του.
12. Ξατά τα λοιπά ιςχφει ο Ρ. 4412/2016, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κακϊσ και θ προςφορά του αναδόχου.
Ψο παρόν ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςυντάχκθκε ςε τρία (3) αντίγραφα και ο κακζνασ από τουσ
ςυμβαλλόμενουσ πιρε ζνα (1) αντίγραφο, τα δε δφο (2) υπόλοιπα διαβιβάςτθκαν ςτθν αρμόδια Ψεχνικι
Ωπθρεςία και φυλάςςονται ςτο φάκελο του ζργου.

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ
1)

Σ ΔΘΠΑΦΧΣΧ

2)

ΔΛΣΡΩΧΘΧ ΧΑΨΗHΔΑΞΘΧ
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