ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Θεσ/νίκη 22.0
08.2016
Αρ. Πρωτ. 3314

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΦΜ 997288259, Ε΄∆ΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
- ΝΠ∆∆ Ταχ. ∆/νση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θεσ/νίκη
/νίκη

Α∆Α:
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πληροφορίες: Μουσµούτης Κωνσταντίνος
Τηλ. 2313-022634-631-632
632
Fax. 2313-000703

Νο 43Η /2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΚΚΠ-ΠΚΜ
Κριτήριο Αξιολόγησης

Xαμηλότερη προσφορά
Ημερομηνία: 02/09/2016

Χρόνος Διενέργειας του

Ημέρα: Παρασκευή

Διαγωνισμού
Ώρα: 09.30΄ πμ
Ημερομηνία: 1-09-2016
Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης
προσφορών

Ημέρα: Πέμπτη
Ώ ρα : 14:00΄μμ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ.

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 – ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Προϋπολογισμός δαπάνης

20.000,00€ + ΦΠΑ ή 24.800,00€ συμπ//νου του ΦΠΑ

Κωδικός CPV

3410000-8.

KAE

9152.

ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος
Ημερομηνία αποστολής στις
εταιρείες αποδελτίωσης

22.08.2016

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
B. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
C. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο η /2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας
υπόψη :
1. Τον Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα»
2. Το ν. 4281/8-8-2014(ΦΕΚ 160τ.Α ΄). « Μέτρα στήριξης ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονομίας …… και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07, που είναι σε ισχύ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013)
«Κατάργηση και συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4.4.2005) «Εθνικό
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
6. Ν.4155/2013 και ο Ν.4013/2011 σχετικά με το ΕΣΗΣΗΣ.
7. Το Ν.4320/19-3-2015(ΦΕΚ 29 τ. Α΄)αρ.27 μετονομασία Υπουργείου
Εργασίας & αρ.37 σχετικά με ΕΣΗΣΗΣ.
8. Το Ν.4250/26-3-2014(ΦΕΚ 74 τ. Α΄)διοικητικές απλουστεύσεις.
9. Την με υπ΄. αρ. οικ. Δ30/34828/1060/25-10-2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 548/7-112013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας περί διορισμού Προέδρου και Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Την υπ΄ αρ. 28η/3.08.2016, θέμα 5ο, «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και
διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας οχήματος τροφίμων».
11. Την υπ΄αρθ. 4η/27-1-2016 απόφαση του Δ.Σ. για τον ορισμό των επιτροπών
τεχνικών προδιαγραφών & διαβούλευσης έτους 2016.
12. Τις υπ΄ αρ. πρωτ. 3119/3-8-2016 Τεχνικές Προδιαγραφές του μηχανικού
κου Αντ. Λουλούδη.
13. Την δημοσίευση και την έγκριση στο ΕΣΗΔΗΣ του πρωτογενούς αιτήματος
των τεχνικών προδιαγραφών με αρ.
14. Την με Α/Α 3283/16-8-2016 (ΑΡ. 71) απόφαση ανάληψη υποχρέωσης του
ΚΚΠ-ΠΚΜ (ΑΔΑ: 7Ν5ΘΟΞΧΣ-ΧΣΞ ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας οχήματος μεταφοράς τροφίμων
προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ + ΦΠΑ ή 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις
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τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων γενικών όρων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2/09/2016 ημέρα Παρασκευή & ώρα 09.30 π.μ.
στα γραφεία του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη.
Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στα Γραφεία του Κέντρου στο
γραφείο πρωτοκόλλου μέχρι και την 1-09-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
εταιρειών που υποβάλλουν προσφορές καθώς & άλλα πρόσωπα με εξουσιοδότηση,
η γνωστοποίηση των οποίων θα πρέπει να έχει περιέλθει στο πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας με συστημένη επιστολή μέχρι την προηγούμενη ημέρα του
διαγωνισμού(31-8-2016).
Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός των νομίμων προθεσμιών που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, μετά την οριστική παραλαβή του
οχήματος με θεωρημένο Χρηματικό Ένταλμα από την Υπηρεσία Επιτρόπου που θα
συνοδεύεται από βεβαίωση οριστικής παραλαβής από την ορισθείσα επιτροπή του
Κέντρου.
Άρθρο 1:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εμπορικές

εταιρίες ή ατομικές εμπορικές

επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο του είδους του διαγωνισμού της
διακήρυξης, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Κέντρου Παπαρρηγοπούλου 7 μέχρι
την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού και ώρα

14.00 ( με οποιονδήποτε

τρόπο και εάν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία
μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία & ώρα . Προσφορές που θα περιέλθουν στην
Υπηρεσία μας μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα δεν θα παραλαμβάνονται
αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες χωρίς να αποσφραγιστούν.
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 2:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» όπου θα
περιέχονται τρεις (3) σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις :
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
& «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον 6μηνη .
Άρθρο 3:

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του συνολικού
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ (400,00 €).
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος είναι Φορολογικά & ασφαλιστικά
Ενήμερος.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης .
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς:
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της επιχείρησης.
Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.
Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της
υποχρεώσεων, όσο και την υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο
τομέα.
Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.
Ότι δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται στην επιχείρησή τους προσωπικό
ανήλικο κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 & 182 της
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.
Ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή
Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις & ότι δεν
έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς για εργασίες Δημοσίου με απόφαση
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
5. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου (τμήμα ΓΕΜΗ) με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους και το αντικείμενο των εργασιών σ΄ αυτό & το
πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 4:

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι τεχνικές προσφορές των υποψήφιων αναδόχων για να γίνουν αποδεκτές θα
πρέπει να περιέχουν κατ’ελάχιστο επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
•

Υ.Δ περί αποδοχής ανεπιφύλακτα των όρων των τεχνικών προδιαγραφών.
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•

Υ.Δ. ότι η προσφορά δεν έχει καμμία απόκλιση από τις τεχνικές
προδιαγραφές και ότι το προσφερόμενο όχημα συμφωνεί με τις τεχνικές
προδιαγραφές.

•

Αναλυτική τεχνική περιγραφή του οχήματος σε αντιστοιχία με τα άρθρα των
τεχνικών προδιαγραφών.

•

Υ.Δ. παράδοσης του οχήματος σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των (3)
μηνών.

•

Προσπέκτους οχήματος με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά

•

Υ.Δ. Η ισχύς των προσφορών θα είναι διάρκειας έξη( 6) μηνών.

•

Υ.Δ του συμμετέχοντα για την κατάθεση εγγύησης ενός (1) έτους.

Άρθρο 5:

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τοποθετείται η οικονομική προσφορά και θα περιέχει , τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένη σύμφωνα με το παράρτημα (Γ) της
παρούσης .
H οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα αντιστοιχεί στο κόστος
όπως ακριβώς περιγράφεται στον πίνακα του παραρτήματος (Γ) της
Οικονομικής Προσφοράς.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ , ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (Α.) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ , ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ, ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΑΦΗ Ή ΕΛΛΕΙΠΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Άρθρο 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής θα γίνει δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Όσοι
δικαιούνται να παρευρίσκονται λαμβάνουν μόνον γνώση των συμμετεχόντων στην
διαδικασία .
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Μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η επιτροπή
του διαγωνισμού θα προχωρήσει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
που αυτοί υπέβαλαν, και στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση θα διενεργηθεί η
αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των αποτελεσμάτων του ελέγχου τους σε
πρακτικό το οποίο θα συνταχθεί. Στην διαδικασία αυτή θα ελεγχθεί η πληρότητα
και η κανονικότητά τους. Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τεχνικής προσφοράς με
τους όρους της διακήρυξης , θα επιτροπή προτείνει τον αποκλεισμό του
προσφέροντα και εκδίδει σχετικό πρακτικό.
Τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και
του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται για επικύρωση
στο Δ.Σ. του Κέντρου, και κοινοποιούνται στους προσφέροντες.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται παρουσία των προσφερόντων
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής & οι τεχνικές έγιναν αποδεκτές.
Οικονομικές προσφορές προσφερόντων των οποίων οι παραπάνω προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. Ακολουθεί ο έλεγχος
πληρότητας και κανονικότητας των οικονομικών προσφορών και η κατάταξη αυτών
σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα
ολοκληρωθεί με την σύνταξη πρακτικού του αρμόδιου οργάνου.
Η διαδικασία πρόσβασης των προσφερόντων στα δικαιολογητικά συμμετοχής
γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 164 & 34 του ν. 4281/2014 και του ν. 2690/1999
άρθρο 5.

Άρθρο 7: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ένσταση επιτρέπεται: κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής Αναδόχου στον
διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική
απόφαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 Π.Δ. 118/07. Ενστάσεις
που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους δεν γίνονται δεκτές.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται να προσκομίζεται
παράβολο κατάθεσης υπέρ Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το
0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους. Το ύψος του
όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00 € και μεγαλύτερο των 5.000,00 €.

Άρθρο 8: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πρακτικό του δ/σμού υποβάλλεται στο Δ.Σ. του Κέντρου για έκδοση της σχετικής
απόφασης κατακύρωσης του δ/σμού και ανακοινώνεται εγγράφως στον Ανάδοχο.
Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα στον χρόνο που ορίζεται από την
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ανακοίνωση της κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης, και την
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, επί ποινής αποκλεισμού, θα ισχύει μέχρι
και της επιστροφής της μετά από την παράδοση και παραλαβή του οχήματος.
Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία
που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου μετά από εισήγηση της
αρμόδιας επιτροπής και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο
κυρώσεις.
Άρθρο 9: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα μέσα στα χρονικά όρια
της προσφοράς του που κατέθεσε και διάστημα όχι μεγαλύτερο των (3)
μηνών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία για την ημερομηνία
που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα. Σε περίπτωση που το όχημα δεν παραδοθεί μέσα στα χρονικά
όρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
από τον νόμο κυρώσεις.
3. Κυρώσεις από τον νόμο δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση Δ.Σ. μπορεί εφ’
όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπροθέσμου παράδοσης των
εργασιών , να μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση
ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος υποχρεούται
εγγράφως να αναφέρει τους λόγους οι οποίοι την δημιούργησαν μέσα σε 10
ημέρες από τότε που άρχισε.
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή άλλων οργάνων.
Β) ανωτέρα βία
Γ) άλλη εξαιρετική περίπτωση ύστερα από κρίση του Δ.Σ. της Μονάδας.
4. Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που έχει οριστεί από το Δ.Σ. του
Κέντρου και μετά τη σχετική θετική γνωμοδότηση από τον Μηχανολόγο
Μηχανικό του Κέντρου.
5. Εφόσον το προς προμήθεια όχημα δεν ανταποκρίνεται στους όρους της
σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα και δεν ταυτίζεται ποιοτικά με τα όσα
ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
το αντικαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την πληρωμή του Αναδόχου, η οποία θα γίνει με θεωρημένο χρηματικό
ένταλμα, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α] σύμβαση υπογεγραμμένη
Β) Τιμολόγιο, (την ευθύνη της παράδοσης έχει ο Ανάδοχος).
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Δ) Βεβαίωση οριστικής παραλαβής του οχήματος υπογραφόμενο από το αρμόδιο
όργανο του Κέντρου.
Άρθρο 11: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας.
2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%.
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

Άρθρο 12:
ΓΕΝΙΚΑ
Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου σε άλλα πρόσωπα.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίδονται από τον προϊστάμενο της τεχνικής
υπηρεσίας κ. Μουσμούτη Κων/νο και τον Μηχανολόγο – Μηχανικό του Κέντρου
Τζάνη Νικόλαο στο τηλέφωνο 2313-022631, 2 ,4.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το
www.eprocumenent.gov.gr καθώς και στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkp-km.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ

8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ :
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΩΝ
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Καινούριο και αχρησιμοποίητο.
Το όχημα θα χρησιμοποιείται για διανομές φαγητών στα παραρτήματα του
Κέντρου. Για το λόγο αυτό, θα είναι διαμορφωμένο όπως ορίζουν οι προδιαγραφές
που ακολουθούν. Οι προμηθευτές θα επισκεφτούν τους χώρους όπου το
αυτοκίνητο θα κινείται και θα σταθμεύει εντός των παραρτημάτων του Κέντρου,
για να διαπιστώσουν πριν την κατάθεση της προσφοράς ότι αυτό δύναται να
διέρχεται από τις εισόδους των παραρτημάτων, να σταθμεύει σε χώρο που θα αυτά
θα υποδείξουν, να κάνει ελιγμούς (δηλ. να στρίβει άνετα [κύκλος στροφής]) χωρίς
να απαιτούνται διαμορφώσεις δρόμων εντός των οικημάτων του κέντρου.
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαίου θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, EURO IV, όσον
αφορά τις εκπομπές ρύπων.
Θα έχει κυβισμό περίπου 1.995 cm3
Χαμηλής κατανάλωσης (να δοθεί η κατανάλωση ανά 100km για μικτό κύκλο).
Εμπρός σύστημα πέδησης ABS με τέσσερα δισκόφρενα.
Tιμόνι με ηλεκτρονική υποβοήθηση (EPS), ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.
Ο θάλαμος (ή καμπίνα) οδήγησης θα πρέπει να είναι θερμικά και ηχητικά
μονωμένη και θα φέρει όλα τα ενδεικτικά όργανα λειτουργίας και χειρισμού,
εργονομικά τοποθετημένα.
Ο θάλαμος οδήγησης θα διαχωρίζεται από τον χώρο φόρτωσης, με ατσάλινο
διαχωριστικό.
Καινούρια ελαστικά και ζάντες της αντιπροσωπείας με απόδειξη της ημερομηνίας
παραγωγής των ελαστικών επί αυτών.
Η καμπίνα οδήγησης θα πρέπει να φέρει ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. Ο
θάλαμος οδήγησης θα φέρει δύο θέσεις για οδηγό και συνοδηγό.
Το όχημα θα διαθέτει αερόσακους οδηγού και συνοδηγού.
Θα είναι επίσης εφοδιασμένο με σύστημα air-condition.
Θα διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού – συνοδηγού.
Στη κονσόλα θα φέρει αποθηκευτικό χώρο και ποτηροθήκη. Επίσης θα είναι
εφοδιασμένο με δύο στρεπτά αλεξήλια, υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων και μίας
διακοπτόμενης και με μία κίνηση καθαρισμού και ένα σταχτοδοχείο εμπρός.
Το όχημα θα φέρει ειδική αντισκωριακή προστασία με εγγύηση τουλάχιστον πέντε
(5) ετών.
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για
την προστασία τους από οξειδώσεις. Το εσωτερικό του οχήματος θα είναι
επενδεδυμένο ή κατασκευασμένο με υλικό ώστε να είναι κατάλληλο για μεταφορά
τροφίμων (θα δοθεί πιστοποίηση προμηθευτή και κατόπιν θα εκδοθεί ειδική άδεια
μεταφοράς τροφίμων- βλ. παρακάτω). Ο χρωματισμός (εσωτερικών και εξωτερικών
μεταλλικών επιφανειών) θα είναι από το εργοστάσιο κατασκευής με λευκό χρώμα
άριστης ποιότητας (μεταλλικό χρώμα).
Δύο πλευρικές πόρτες στο θάλαμο οδήγησης, που θα αντιστοιχούν στα καθίσματα
οδηγού και συνοδηγού και θα ασφαλίζουν κατάλληλα. Οι παραπάνω πόρτες να
φέρουν και ηλεκτρικά παράθυρα.
Μία πόρτα στο πίσω μέρος του αμαξώματος που επίσης θα ασφαλίζει κατάλληλα
εσωτερικά μετά από χειρισμό εξωτερικής χειρολαβής. Προτεινόμενο σύστημα
πόρτας ως ακολούθως, διότι το όχημα θα χρησιμοποιείται για μεταφορά φαγητού
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άρα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι χαμηλής φόρτωσης ώστε να μην απαιτείται
κλαρκ ή ανυψωτικό .

•

Το όχημα θα φέρει όλα τα όργανα λειτουργίας και χειρισμού που απαιτούνται ,
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και την Ελληνική Νομοθεσία και
οπωσδήποτε τα παρακάτω:
- Ψηφιακός χιλιομετρητής
- Ταχύμετρο
- Δείκτης καυσίμου
- Θερμοκρασίας νερού ψύξης κινητήρα
- Στροφόμετρο
- Θήκη για φύλαξη αντικειμένων
- Θήκες αναψυκτικών
- Ψηφιακό ρολόι
- Γρύλος και πλήρη σειρά εργαλείων (μπουλονόκλειδο, κατσαβίδι )
-Ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας, χειρόφρενου, χαμηλής πίεσης ελαίου
κινητήρα.
- Θα φέρει επίσης προειδοποιητικές ενδείξεις πίεσης λαδιού, φλας,
μεγάλης σκάλας φώτων, μίζας/εναλλάκτη, φρένων, πίσω φωτός ομίχλης και
βομβητή υπενθύμισης φώτων.

•

Το όχημα θα φέρει ηλεκτρικό σύστημα κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία
και ασφαλή οδήγηση και θα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και την
Ελληνική Νομοθεσία, και τον ΚΟΚ με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
o Σύστημα προειδοποίησης για αναμμένα φώτα
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•

•

•
•
•
•

o Φώς εργασίας χώρου φόρτωσης (2x20W)
o Ηλεκτρονικός ακινητοποιητής (immobilizer)
o Προβολείς ρυθμιζόμενοι καθ’ ύψος
o Ραδιόφωνο-CD και τέσσερα (4) ηχεία
Επίσης θα φέρει: Πατάκια βαρέως τύπου, Πυροσβεστήρα, Τρίγωνο βλαβών,
Φαρμακείο, Εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης – συνεργείου (ελληνική γλώσσα),
λασπωτήρες, πλήρης σειρά εργαλείων που χορηγεί η αντιπροσωπεία
Τα έξοδα μεταβίβασης, τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και η βαφή του
οχήματος με τις διακριτικές λωρίδες βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης θα γίνει πιστή
τήρηση της παρακάτω εγκυκλίου με ευθύνη και έξοδα του προσφέροντος, ο οποίος
θα προβεί και στην έκδοση της άδειας καταλληλότητας προσφέροντας όλα τα τυχόν
προαπαιτούμενα στο όχημα για να εκδοθεί βεβαίωση καταλληλότητας (εφόσον δεν
απαιτείται αυτό, ο προσφέρων θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση μετά από ανάλογη
επικοινωνία με την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, όπως η παρακάτω εγκύκλιος
αναφέρει)
Επάρκεια ανταλλακτικών 10 ετών
Όλα τα αναγκαία έγγραφα του οχήματος
Να προσφερθεί η εγγύηση αντιπροσωπείας για χρώμα/ μεταλλικά μέρη κλπ
Θα συνεκτιμηθεί προσφορά συντήρησης 2 ετών με δωρεάν εργασία πλην
ανταλλακτικών και αναλωσίμων σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή αντιπροσωπεία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Αριθμ. πρωτ.: Υ1γ/ ΓΠ/ οικ.23862/18.2.2013
Παρέχονται οδηγίες για το άρθρο 12 παρ. β. «Μεταφορείς –Οχήματα μεταφοράς τροφίμων & ποτών»
της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις»
Αθήνα 18 / 2 /2013
Αριθμ. πρωτ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.23862

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10433 Αθήνα
Πληροφορίες: Κουτσιαρή Φωτ.
FAX: 210 5233563
Τηλέφωνο: 210 5221089
Mail: tyk@yyka.gov.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες για το άρθρο 12 παρ. β. «Μεταφορείς –Οχήματα μεταφοράς τροφίμων
& ποτών» της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».
Σχετ: 1. Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες
Διατάξεις».με ΑΔΑ Β43ΡΘ-ΤΑΦ.και με διόρθωση σφαλμάτων αυτής με ΦΕΚ 3007/τβ/13-11-2012
2. Η Υ.Α. υπ΄ αριθ.Α2/29542/5347/5-9-91 (ΦΕΚ.707 τβ΄) του Υπουργείου Μεταφορών <<Χορήγηση
αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1959/91.
3. Η με αριθμ. πρωτ. Α1/οικ.45399/4659/23-10-2012 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων -Γενική Δ/νση Μεταφορών –
Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών –Τμήμα Οδικών Εμπ/κων Μεταφορών «μεταφορά ευπαθών και
μη ευπαθών εμπορευμάτων από ΦΙΧ αυτοκίνητα».
4. Το με αριθμ πρωτ. 42323/23/4/2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας –Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 13045/5/2-13 έγγραφο της Ευβοϊκής Ζύμης ΑΒΕΕ.
Στα πλαίσια εφαρμογής της Υγειονομικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/810-2012) παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για την κατηγορία II –Αποθήκευση-ΔιανομείςΜεταφορείς παρ. (β) Μεταφορείς-Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.
Σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών,
Υποδομών & Δικτύων (σχετ.2) προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου
μεταφοράς τροφίμων θα πρέπει:
Οι αιτούντες για την χορήγηση της παραπάνω άδειας κυκλοφορίας εκτός των άλλων
δικαιολογητικών, να προσκομίσουν:
α) Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγιεινής ή
της αρμόδιας Περιφερειακής υπηρεσίας Κτηνιατρικής (κατά περίπτωση) με την οποία θα βεβαιούται,
ότι το συγκεκριμένο όχημα, όπως είναι διασκευασμένο, είναι κατάλληλο για την υγιεινή μεταφορά
των συγκεκριμένων ειδών.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και θα τηρούν τις
σχετικές διατάξεις για την υγιεινή μεταφορά ή διακίνηση των ειδών που πρόκειται να μεταφέρουν με
το ΦΙΧ αυτοκίνητό τους>>.
Τα οχήματα μεταφοράς τροφίμων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κινητές επιχειρήσεις τροφίμων και
οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη στον
σχεδιασμό των ελέγχων.
Οι γενικές απαιτήσεις που θέτει η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και οι οποίες αντανακλούν τις
απαιτήσεις περί ασφάλειας τροφίμων, αφορούν τις παρακάτω παραμέτρους:
-Οι χώροι των οχημάτων και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει
να είναι άρτιοι, καθαροί και κατάλληλοι για τα τρόφιμα που θα μεταφέρονται. Οι επιφάνειες θα
πρέπει να είναι ανθεκτικές για τα μεταφερόμενα φορτία και ανθεκτικές στα χρησιμοποιούμενα
απορρυπαντικά και απολυμαντικά σκευάσματα.
-Τα οχήματα (δεν περιλαμβάνονται τα βυτιοφόρα οχήματα) και οι περιέκτες που προορίζονται για
μεταφορά τροφίμων συνιστάται να είναι μόνο για αυτή τη χρήση.
-Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται και άλλα είδη, θα υπάρχει απομονωμένος χώρος για την
αποθήκευσή τους και σε καμία περίπτωση δε θα μεταφέρονται είδη που μπορεί να επηρεάσουν τα
τρόφιμα.
-Πριν την φόρτωση των τροφίμων θα γίνεται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση όταν:
-Τα είδη των τροφίμων που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί μπορεί να επιμολύνουν το νέο φορτίο.
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-Έχει προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση του προς
μεταφορά φορτίου.
-Ο χώρος ή ο περιέκτης είναι ακάθαρτος και χρίζει καθαρισμού.
-Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται από
εξωγενείς παράγοντες(περιβάλλον).
-Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης, τα οχήματα ή οι περιέκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν
τις απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο (αυτοδύναμο ψυκτικό μηχάνημα, κρυογονική ψύξη,
ισοθερμική επένδυση , ηλεκτρισμός κ.λ.π) ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς και το
είδος των τροφίμων.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχουν αυτογραφικά θερμόμετρα και η θερμοκρασία των
θαλάμων να μην είναι μικρότερη από τα κατώτατα όρια θερμοκρασίας διατήρησης του προϊόντος
που μεταφέρεται
-Απαγορεύεται η μεταφορά μέσα στο ίδιο ψυκτικό θάλαμο τροφίμων, που απαιτούν διαφορετικές
θερμοκρασίες συντήρησης.
Η Βεβαίωση χορηγείται μετά από αυτοψία-έλεγχο του αυτοκινήτου στις παρακάτω περιπτώσεις:
1) για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας ή μεταβολής αυτής,
2) για κάθε νόμιμη χρήση ( πχ συμμετοχή σε διαγωνισμό ).
Επισημαίνεται ότι ο υγειονομικός έλεγχος των οχημάτων που μεταφέρουν τρόφιμα/ή και ποτά
ανήκει στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Υπηρεσιών και θα πρέπει να μεριμνήσουν για την
διενέργεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα κλιμακίων ελέγχων σε συνεργασία με την Ελληνική
Αστυνομία ή άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες.
Οι βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς ζωικών τροφίμων χορηγείται από τις αρμόδιες
Δ/νσεις Κτηνιατρικής.
Για τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν υγρά τρόφιμα (εκτός νερού), κοκκώδη και αλευρώδη, η
βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται από τον Ε.Φ.Ε.Τ και τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εμπορίου.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΕ €

ΣΕ €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΜ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ

η

Για την 43 /2016
Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας
οχήματος μεταφοράς τροφίμων

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Παπαρρηγοπούλου 7 Θεσ/νίκη ΤΚ 546 30
Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ.
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….…………. για
προμήθεια πάνας βρακάκι αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης
ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής
σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
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