ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θες/νίκη

Θεσ/νίκη 11.8.2016

Αρ. Πρωτ. 3267
ΑΔΑ =
Αρ. Συστ.

Πληροφορίες: Αγγελίδης Δημήτριος
Πολυζωίδης Σταύρος
Τηλ. 2313.022634-632-631
631 εσ. 112 & 115
Fax. 2313000703
e-mail: Kentro.koinonikis.pronoias
pronoias@gmail.com
Site : www.kkp-km.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 39η
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια Ειδών Διατροφής για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό
έκπτωσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΦΠΑ.
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ANTIKEIMENO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός μειοδοτικός
διαγωνισμός
Η χαµηλότερη τιµή στα είδη που η προσφορά
θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που
η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης.,
Ημερομηνία : 17.10.2016
Ημέρα : ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα : 11.00
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Κ.Μ.
Παπαρηγοπούλου 7 - Θεσσαλονίκη
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΕ ΦΟΡΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1511

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

15000000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα
προϋπολογισμού.
Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός
(1) μηνός
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του
Κέντρου & των Παραρτημάτων .
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Κέντρου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ κ΄ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ / ΦΕΚ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
(ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Κέντρου.
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και
τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.
2198/94
Τρίτη 23.8.2016 / Παρασκευή 26.8.2016

Πέμπτη 25.8.2016
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Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α)
1. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
2. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την
οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16
Νοεµβρίου 2005.
3. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α).
4. Το Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων
- Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α 173/2010).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014)
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013(A' 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των
νόµων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013».
7. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74,26-8-2014) περί διοικητικής απλούστευσης
υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπές διατάξεις.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις».
9. Τις διαταV ξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α΄/06-11-2013) «Ηλεκτρονική
επιτήρηση υπόδικων... και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
10. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)».
11. Την µε αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)».
12. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016)
Β)
1. Την υπ΄αριθμό 12ηη/ 31.3.2016 θέμα 7ο απόφαση του Δ.Σ.
(ΑΔΑ: 6ΨΡΒΟΞΧΣ-ΞΞΠ) για την έγκριση του προγράμματος προμηθειών του Κέντρου
για τον ΚΑΕ 1511 ποσού 800.000,00 € για τα έτη 2016-2017.
2. Την υπ. αρ. 16325/572/ 28.4.2016 ΥΠ.Ε.Κ.Α. έγκριση ανάληψη υποχρέωσης
(ΑΔΑ: 79Ν4465Θ1Ω-Ο17 ) για σε βάρος πίστωσης των ΚΑΕ του
προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π- Π.Κ.Μ για το έτος 2016 ποσού 133.000, € στον
ΚΑΕ 1511 και για το έτος 2017 ποσού 667.000,00 € στον ΚΑΕ 1511.
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3. Την υπ΄ αριθ. 4η/ 27.1.2016 , θέμα 11ο , απόφαση του Κέντρου για τον ορισμό
των επιτροπών σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών.
4. Τις υπ΄αρ. πρωτ. 2287/27.5.2016 ΠαραρτηV ματος ΚΙΛΚΙΣ, 2288/27.5.2016
Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», 2265/25.5.2016 ΑΑμεΑ ΣΕΡΡΩΝ &
2839/7.7.2016 ΠΑΑΠμεΑΘ, προδιαγραφές & ποσότητες τροφίμων.
5. Την υπ΄αρ. 26η/20.7.2016 θέμα 9ο, απόφαση του Δ.Σ. «Έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών & προϋπολογισμού διαγωνισμού τροφίμων του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε το Κ.Κ.Π. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο
έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 16REQ004937799
2015-08-11.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 800.000.00 €
συμπεριλαμβανομένου του του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό
έκπτωσης., για την προμήθεια Ειδών Διατροφής για το έτος 2016 – 2017 στο Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. που περιλαμβάνει τα Παραρτήματα:
Παράρτημα Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» (περιλαμβάνεται και το
Γηροκομείο Κιλκίς).
Παράρτημα Α.Α.Π. με Α.Θ.
Παράρτημα Α.Α.Α. με Α. Σερρών (περιλαμβάνεται και το ΚΕ.ΠΕ.Π.
Σιδηροκάστρου).
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Κέντρου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 20.9.2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 9.00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 11.10.2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα
23.59.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης έγγραφων προσφορών η 14.10.2016 ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΏΡΑ 13.30
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 17.10.2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ &
ώρα 11.00
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την
προµήθεια σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.8.2016

ΤΡΙΤΗ 20.9.16

ΤΡΙΤΗ 11.10.16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ 9.00

ΩΡΑ 23.59

14.10.2016
ΩΡΑ 13.30

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.
gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)».
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια
από το Γραφείο Προµηθειών του Κέντρου, οδός Παπαρηγοπούλου 7 και στα τηλέφωνα
2313-022634 ες. 115 (Πολυζωίδης Σταύρος) & 112 (Αγγελίδης Δημήτρης) κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 11.00 – 13.00 .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και
στο Π.Δ. 60/07, τα πρωτότυπα έγγραφα θα κατατεθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν με
επιστολή εκτός του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, λογίζονται ως
απαράδεκτες και επιστρέφονται.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους και ώρα 11.00 π.μ. , μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών .
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α. Φυσικά και νομικά πρόσωπα δυνάμενα να ασκήσουν τα υπό προκήρυξη επαγγέλματα και
να παράσχουν δυνάμει των νομίμων αδειών τα προκηρυσσόμενα είδη.
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β. Ενώσεις/Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις δυνατότητας νόμιμης άσκησης επαγγέλματος και παροχής
υπηρεσιών.Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής :
α.1.Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
α.2.Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
α.3.Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας :
α/είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
β/είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ 60/07, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να
δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους
υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
β. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Υπεύθυνοι υπάλληλοι: Αγγελίδης Δημήτριος 2313-022631 ες. 112
Πολυζωίδης Σταύρος 2313-054852 ες. 115
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα
επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής:
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Α. Αντικείµενο Προµήθειας
Β. Γενικοί Όροι του ∆ιαγωνισµού
Γ. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Κατακυρώσεις
∆. Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός
Ε. Σχέδιο Σύµβασης
ΣΤ. Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών

Παράρτηµα Α
Παράρτηµα Β
Παράρτηµα Γ
Παράρτηµα ∆
Παράρτηµα E
Παράρτηµα ΣΤ

Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί επίσης:
α) στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου www.kkp-km.gr
β) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr
γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr
δ) στον ημερήσιο τύπο (σε δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας).
Επίσης, περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Φορέα.
Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ.
60/2007, του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 118/2007 , του
Ν.2741/1999, του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, του Ν.2198/1994 του Ν. 4281/2014 & του ν.
4320/15 όπου ισχύουν
Η
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B – ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 2:ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 3:ΤΙΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 4:ΧΡΟΝΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5:ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΡΘΡΟ 6:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΡΘΡΟ 7:ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8:ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 9:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10:ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 11:ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12:ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 13:ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΘΡΟ 15 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΑΡΘΡΟ 1:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 3:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 4:ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΑΡΘΡΟ1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προμήθεια ειδών ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για την κάλυψη των αναγκών του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και περιλαμβάνει τα Παραρτήματα:
Παράρτημα Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» (περιλαμβάνεται και το
Γηροκομείο Κιλκίς)
Παράρτημα Α.Α.Π. με Α.Θ.
Παράρτημα Α.Α.Α. με Α. Σερρών (περιλαμβάνεται και το
ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην
Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

Οι δαπάνες της προμήθειας θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Κέντρου.

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1 .0,10%: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων .
2. 3% χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .
3. 20% Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
π.δ.118/2007 ¨Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)¨, στην Ελληνική γλώσσα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές,
ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι μήνες. (180 ημέρες)
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.kkp-km.gr και
www.promitheus.gov.gr.
Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης.
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Τονίζεται ότι προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών
– διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που
θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη,
το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των
Προσφορών.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά
στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς
και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων
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σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και
συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Αποκλεισμός Συμμετοχής.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
1. Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής.
2. Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
3. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της
Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες
ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας
4. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει
αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.
5. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
6. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
7. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού
της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
Συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο Δικαιολογητικά
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Συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη το παράρτημα Γ΄ της παρούσης Άρθρο 1.
Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Τρόπος Υποβολής των Προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν 4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/τ.Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», στο ΠΔ 60/2007 και
συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/2007.
2. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελος»
εννοούμε την κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά μαζί
με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στην διακήρυξη, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του
Π.Δ. 118/2007, το Ν.4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
2.1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου. pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, και σε έντυπη μορφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
2.2. Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν έγγραφα που παρέχονται από τους
δημόσιους φορείς της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4155/2013 αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Έως την
πλήρη διαλειτουργικότητα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και την
κατακύρωση, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς − χρήστες
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012)
και, εάν αυτή η υπηρεσία δεν παρέχεται για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, υποβάλλονται
από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς − χρήστες σε μορφή αρχείου. pdf
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
2.3. Η Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), η οποία
περιλαμβάνει στα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο Α 2.3.1 της παρούσης,
υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
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2. 4. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν:
• Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ
• Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
• Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
2. 5. Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου. pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την
ηλεκτρονική υποβολή.
2.6. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.
2.7. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και
οικονομική προσφορά).
2.8. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.
2.9. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του
Συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διακήρυξη,
τις κείμενες περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις και όσα ορίζονται στην περίπτωση β της
παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.
2.10. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους,
ανεξάρτητους, ηλεκτρονικού (υπό)φακέλους:
3.1. (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά-Τεχνική προσφορά» που περιέχει αφενός τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και την εγγυητική συμμετοχής καθώς και τα αντίγραφα αυτών,
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και αφετέρου την Τεχνική Προσφορά Συντάσσεται
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνον ται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβει Υπεύθυνη Δήλωση
(Ν.1599/86), στην οποία δηλώνει ότι εκχωρεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κάθε δικαίωμα
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πλήρους και χωρίς κανένα περιορισμό εκμετάλλευσης των παραδοτέων προϊόντων (χρήσης,
τροποποίησης, διάθεσης σε τρίτους κλπ).
Ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να
λαμβάνει αυστηρά υπόψη του τις «Τεχνικές Προδιαγραφές της Προμήθειας », όπως αυτές
περιγράφονται στο παράρτημα Δ’ της παρούσας.
3.2. (Υπο) φάκελος «Οικονομική Προσφορά» που περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως
στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών – Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση
των λοιπών στοιχείων αυτών.
3. Αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των
οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών
που προσφέρθηκαν.
4. Μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών.
5. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η αρμόδια
επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα αιτιολογημένα πρακτικά
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
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• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών, τις οποίες κοινοποιεί αμελλητί στους προσφέροντες.
Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες
με τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι Προμηθευτές θα συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά ανά είδος.
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
Απόρριψη Προσφορών .
Η απόρριψη Προσφοράς πραγματοποιείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από
εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης όπως
και έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής .
2. Χρόνος παράδοσης των υλικών ή επιμέρους Παραδοτέων μεγαλύτερος από τον
προβλεπόμενο.
3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης ή παρουσιάζει
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης.
5. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος,
προϊόν ή υπηρεσία , ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της
Οικονομικής Προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα – αλλά και ανά είδος - υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της Προμήθειας.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτιολογημένα,
ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού
Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο
άρθρο 5 του παραρτήματος ( Γ)
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντος, κήρυξής του ως έκπτωτου και κατάπτωσης της Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο σε
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σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση πραγματοποιείται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και
την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.
Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά από την ανωτέρω ηλεκτρονική
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα
Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου
στον Ανάδοχο και με μέριμνά της γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς προσφέροντες.
Ματαίωση Διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
1. Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, ιδίως:
I. Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,
II. Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
III. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι συντελέστηκε
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού και,
IV. Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια.
V. Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω
διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το
υλικό.
2. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης,
3. Να αποφασίσει την ματαίωση του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
4. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών/φορέων
που υπέβαλε κοινή προσφορά, καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σημειώνεται ότι οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να απαιτεί οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων
να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να
υποχρεωθεί να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
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σύμβασης (Αρ. 39 παρ. 2 του ΠΔ 60/2007). Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο
κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει
κοινοπραξία.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού
για μέρος της υπό ανάθεση προμήθειας , όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού
αντικειμένου. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου
ποσοστού των προσφερόµενων υπηρεσιών, από το αρχικά προβλεπόµενο στη ∆ιακήρυξη, σε
καμία ωστόσο περίπτωση σε ποσοστό µεγαλύτερο (15%) των οριζοµένων µε το άρθρο 21 του
Π∆ 118/2007 και εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
2.1 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ δηλ. 13.895,88 €.
2.2 Οι προμηθευτές που θα συμμετέχουν για μέρος των ειδών θα καταθέσουν εγγυητική
επιστολή ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού των ειδών που συμμετέχουν.
Οι προμηθευτές & επί ποινής αποκλεισμού θα αναφέρουν ΑΚΡΙΒΩΣ τις ομάδες και τα είδη
που συμμετέχουν και τον προϋπολογισμό τους, με Υ.Δ. που θα συμπεριλαμβάνεται στα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
2.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση,
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και
πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 5 του π.δ.118/2007 ‘’Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’. Απαραίτητα στοιχεία των παραπάνω εγγυήσεων θα
περιλαμβάνουν: α. ημερομηνία έκδοσης. Β. τον εκδότη. Την υπηρεσία προς την οποία απευθυνεται. Τον αριθμό της εγγύησης. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία κα
την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Τους όρους ότι: Ι. Η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως. ΙΙ Το ποσόν εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρείς (3) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. IV.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα
από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.
2.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 & στο άρθρο 157
του Ν. 4281/2014.
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ΑΡΘΡΟ 3 .
ΤΙΜΕΣ
3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για παροχή υπηρεσιών, στον τόπο και με τον
τρόπο που ορίζεται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήματος Δ της παρούσας
διακήρυξης, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
3.2. Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με
ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.3. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και
παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, επί τη βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να ζητήσει
από τον πάροχο, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός,
δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά.
3.6. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή [άρθρο 52
Π.Δ. 60/2007 (Α΄-64)], η αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, θα ζητεί
γραπτώς διευκρινίσεις από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Ως ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική
προσφορά θεωρείται εκείνη, η οποία είναι μικρότερη του 85% της διαμέσου (median) των
αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται έγγραφη αιτιολόγηση
της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου
παροχής υπηρεσίας, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις
οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την προμήθεια , την πρωτοτυπία της
προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
3.7. Για τα είδη που θα αξιολογηθούν με ποσοστό έκπτωσης :
Η προσφορά θα δοθεί στην εκάστοτε επικρατέστερη μέση ημερήσια σταθμική χονδρική τιμή
του δελτίου πιστοποίησης τιμών της ΠΕ Θεσσαλονίκης .
Το εκάστοτε ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζεται με βάση την προσφερόμενη τιμή ανά Μονάδα
Μέτρησης (χωρίς ΦΠΑ) που εμφανίζεται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι σε ακέραιο αριθμό, χωρίς δεκαδικά ψηφία, και μπορεί να είναι
διαφορετικό ανά προσφερόμενο είδος.
Το υπολογιζόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει σταθερό κατά την διάρκεια της
σύμβασης.
Οι τιμές των προϊόντων της ΠΕ Θεσσαλονίκης περιέχουν ΦΠΑ, και στα τιμολόγια των ειδών που
θα κατακυρωθούν θα γίνεται αποφορολόγηση.
3.8 Η αναγραφή της ενδιάμεσης τιμής των προϊόντων μπορεί να γίνει και με τρία (3) δεκαδικά
ψηφία, το γενικό όμως σύνολο θα γίνει με δύο (2) δεκαδικά ψηφία σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην διακήρυξη.
3.9. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:
1. 0,10% : Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
2. 3% χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
3. 20% Υπερ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου .

18

ΑΡΘΡΟ 4.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
4.1 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις αποθήκες των Παραρτημάτων του Κέντρου,
όπως αναφέρεται στο Α΄μέρος Α.1 άρθρο 1 της παρούσης.
4.2 Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα
παραλαβής .
4.3 Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφ΄ όσον το επιθυμεί
ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος Σε περίπτωση που η
επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις
που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όταν το υλικό κρίνεται απορριπτέο ο
προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες
σχετικές κυρώσεις.
4.4 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
4.5. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που
απορρέει απ` αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τις υπηρεσίες μέσα στο συμβατικό
χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε. Περαιτέρω, η Υπηρεσία δικαιούται
να προσλάβει ανάδοχο, με ελεύθερη τιμή και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά βαρύνει τον
έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από
την κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 34 του π.δ.118/2007.
4.6 Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
4.7 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης που είναι
απαραίτητη για την υλοποίηση της προμήθειας χωρίς καμία τωρινή ή μελλοντική οικονομική
απαίτηση από τον Φορέα.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΛΗΡΩΜΗ
5.1 Τα σχετικά τιμολόγια θα εξοφλούνται εντός 90 ημερών με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών, δηλ.
Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα)
Φορολογική ενημερότητα.
Πρωτόκολλο (τμηματικής ή οριστικής) ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
Τιμολόγιο του προμηθευτή.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.2 Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται σε καθυστέρηση που δεν είναι υπεύθυνη.

5.3 Η αμοιβή του Προμηθευτή θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως
αναφέρονται.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Η ενδικοφανής διαδικασία διαγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007. Κατά
της διακήρυξης του δ/σμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν και της διενέργειάς του, έως
και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας.
Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μέσω του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήσεις αναφορών – υπομνημάτων προς την επιτροπή του δ/σμού & τον φορέα σε όλα τα
στάδια του διαγωνισμού θα πρέπει να πληρούν την διαδικαστική προϋπόθεση της παρ. 6
του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07 της καταθέσεως παραβόλου, διαφορετικά δεν θα γίνονται
δεκτές και θα απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και η παραλαβή των υλικών , καθώς
και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην
Επιτροπή Παραλαβής Αναλωσίμων Ειδών , που ορίζεται από τον Φορέα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Η Υ.Δ. θα συμπεριληφθεί στο φάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
9.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας,
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Την κατηγορία και περιγραφή της ζητούμενης προμήθειας.
β. Τη χρονική διάρκεια αυτής.
γ. Την τιμή.
δ. Την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η προμήθεια.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
9.2. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο
της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
9.3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής.
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9.4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΜΒΑΣΗ
10.1 Με την απόφαση κατακύρωσης ή /και με σχετική ανακοίνωσή της η Αναθέτουσα Αρχή
καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε δέκα
(10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ανακοίνωσης. (άρθρο 23 του ΠΔ
118/07).
10.2
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από
το ελληνικό δίκαιο και δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή
πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα
παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και
διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα
Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Π.Δ.
118/2007.
10.3 Μετά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 4 του Π.Δ. 60/2007, η
Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει, εντός σαράντα οκτώ (48) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης, ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη σύναψη αυτής.
10.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αορίστου
διαρκείας, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό, που έχει
κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 όπως ισχύει. Η
ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.
118/2007, σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ΜΕΡΟΣ Ε).
10.5 Η Εγγύηση Συμμετοχής του Αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση επιστρέφεται
μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
10.6 Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της
αναθέτουσας αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
10.7 Εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην ανωτέρω
προθεσμία ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει αυτοδίκαια, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί ν’ αποφασίσει την
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ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του
διαγωνισμού.
10.8 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί να επιβάλλονται, εκτός της κατάπτωσης
της εγγυητικής επιστολής, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
• Παράδοση της προμήθειας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους
υπόλοιπους υποψηφίους αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν
κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση,
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε άμεση ή έμμεση
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται
σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα παράδοση του έργου κατά τα παραπάνω
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται
με βάση κάθε στοιχείο και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών.

•

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της προμήθειας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου
γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της
ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά
τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που
τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών,
η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

10.9 Ο Ανάδοχος μπορεί να ορίζει άλλο Εκπρόσωπο του (πλην του νομίμου
εκπροσώπου) και να τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή
και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση
(π.χ. λήψη πληρωμών κ.α.).
10.10 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου
10.11 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν:
Παραδόθηκε ολόκληρη η προμήθεια & παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα και
ποιότητα), Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
10.12 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής να παρατείνεται ή να μετατίθεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συμβατικού χρόνου ή και
χωρίς προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που
συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η
καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
10.13 Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης το έργο δεν παραλαμβάνεται από
την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με
την αιτηθείσα παράταση.
•

22

ΑΡΘΡΟ 11.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
11.1. Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
11.2. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην
εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες
ανάδοχος, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της
Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 12.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 13.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των υπό προμήθεια ειδών και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του
λόγου στον συμμετέχοντα.
2. Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές
με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
3. Τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει
του Ν. 4250/2014.
4. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, πλην τεχνικών φυλλαδίων,
είναι ξενόγλωσσα συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
5. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου
κειμένου.
6. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για
οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.
7. Η διαπίστωση της καταλληλότητας των προσφερομένων ειδών θα γίνει από την επιτροπή
που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών.
8.Το εν λόγω δικαίωμα έχει και η επιτροπή παραλαβής του έργου προκειμένου να ελέγχει τον
ανάδοχο καθ ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να επικαλεστούν σε οποιαδήποτε
περίπτωση προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ :
10. ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .
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11. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν και επιβάλλονται τα οριζόμενα
στο Ν. 4281/14, το Π.Δ. 118/2007 και το Π.Δ. 60/2007 .

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την Προμήθεια ,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε
δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της
συναίνεση.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα
απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την
ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του
Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.
4. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε
πληροφορία που περιήλθε σ΄ αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική
Πληροφορία») και δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε
Εμπιστευτική Πληροφορία.
5. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική,
είτε για λογαριασμό τους, είτε, για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των
προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων στα Παραρτήματα των
Φορέων , που τα αποκτούν, με οποιοδήποτε τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου
(Ν. 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα).
6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της
υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει
αμέσως την Υπηρεσία Υποδοχής για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και
χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του.

Άρθρο 15 – Δικαίωμα Προαίρεσης
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα:
α) να αποφασίζει ελεύθερα για την µαταίωση, την επανάληψη του διαγωνισµού µε ή
χωρίς τροποποίηση των όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης
χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης οι συµµετέχοντες σ' αυτόν καθώς και για την
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αποδοχή ή απόρριψη οριστικά των ενστάσεων ή των προσφυγών που µπορεί να
υποβληθούν οποτεδήποτε.
β) επίσης, µπορεί να αποφασίσει για σύναψη δηµόσιας σύµβασης µέσω
διαπραγµάτευσης και χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις
ακόλουθες περιπτώσεις: Εάν δεν υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία από τις
υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος,
εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και µε την
προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή, µετά από αίτηµα της. Για
συµπληρωµατικές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση και οι
οποίες, λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την
ολοκλήρωση της προµήθειας, όπως περιγράφονται στην αρχική σύµβαση, υπό την
προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα που εκτελεί τις προµήθειες
αυτές.
γ) Ο Φορέας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η
προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί
στην απαίτηση του Φορέα . Επίσης ο Φορέας μπορεί να μην απορροφήσει το σύνολο
των ποσοτήτων των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην
περίπτωση δωρεών.
δ) Οι προσφερόµενες τιµές που προσφέρει ο µειοδότης, ισχύουν και τον δεσµεύουν
καθ΄οV λη την διαV ρκεια της συV μβασης . Στην περιVπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από
τον Φορέα νέος µειοδότης µετά την λήξη της εν λόγω Σύµβασης, ο Φορέας δύναται µε
απόφασή του Δ.Σ. να τροποποιήσει ή παρατείνει την ισχύ αυτής µέχρι ένα (1) µήνα, µε
τους ίδιους όρους της αρχικής σύµβασης και της διακήρυξης και στο µέτρο µόνο που
δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό, υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων και της
προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης, και θα εκτελείται ύστερα από την επέκταση
των υφισταµένων ποσοτήτων στους αναδόχους στους οποίους κατακυρώθηκε το
συγκεκριµένο προς επέκταση είδος µε την τιµή στην οποία κατακυρώθηκε κατά την
υπογραφή της αρχικής σύµβασης.
ε) Ο Φορέας μπορεί να προχωρήσει σε μονομερή λύση της Σύμβασης για λόγους
δημοσίου συμφέροντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ή επί του συνόλου των επί μέρους ειδών
που θα συμμετέχει ο Προμηθευτής (άρθρο 2 παρ. 1 &2) η οποία θα έχει εκδοθεί από
πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα βάσει του
υποδείγματος του Παραρτήματος Ε της παρούσας Διακήρυξης.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά
το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση
απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την
άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου
βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός
τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή.
Στην περίπτωση Συνεταιρισμού ή Ενώσεως ή Κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να
είναι αθροιστικά από όλα τα μέλη που συμμετέχουν, ίση με 1% της προϋπολογισθείσας αξίας
της σύμβασης άνευ ΦΠΑ.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία:
Ι) Θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης,
αντικείμενο- είδος διαγωνισμού).
ΙΙ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
Α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήματα :
-συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου
1977 (ΕΕ C 195 της 25/6/1997, σελ. 1) στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου).
-απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
-νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).
-για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
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-για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Β) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των κατά
περίπτωση δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Γ της παρούσης
διακήρυξης.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του
παρόντος άρθρου υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο
καθένας ξεχωριστά :
-οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών.
-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.
-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.
-Για ενώσεις ή κοινοπραξίες υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους υποψηφίους
αναδόχους που αποτελούν ένωση κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.
3. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των
φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία :
ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός
διακήρυξης, αντικείμενο διαγωνισμού)
ιι) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του :
α) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις.
γ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο στο ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισμού.
δ) δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, η ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990/Α’ 101) όπως εκάστοτε ισχύει ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
ε) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των
δικαιολογητικών που απαιτούνται από την διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της
εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών
προσώπων που συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα
δηλώνει :
-ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας
έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση.
-ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από
διαγωνισμό του Δημόσιου Τομέα.
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-ότι σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για
οποιονδήποτε λόγο .
5. Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
-ΦΕΚ σύστασης,
-Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
-ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης
του νομικού προσώπου,
-Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος
εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού
και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,
-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.
Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
-Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
-Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής
τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:
- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές
του.
Δ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
-Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
συνεταιρισμός).
-Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:
- στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και -στο Διαγωνισμό -Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/
Κοινοπραξίας όπου:
- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, - να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη
δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει
κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
- να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του
Έργου - να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός
εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.
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6. Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με
αντιπρόσωπό του.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία, θα αποτυπώνονται οι ομάδες και τα είδη στα οποία λαμβάνει μέρος ο
προμηθευτής και ο προϋπολογισμός τους.
8. Υπεύθυνη δήλωση ρήτρας ηθικού περιεχομένου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της διακήρυξης.
Η μη κατάθεση έστω και ενός εκ των προαναφερομένων δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωση
με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης συνεπάγεται την ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Υ.Δ. ότι η προσφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης
και καλύπτει, το σύνολο ή μέρος των υπό προμήθεια ειδών που προσφέρει ο
προμηθευτής .
2. Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ειδών
που αποτυπώνονται στο παράρτημα Δ΄ της διακήρυξης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»
3. Τυχόν prospectus των προσφερομένων ειδών.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
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ΑΡΘΡΟ 3 .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινής απορρίψεως στον
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
•

•
•
•
•
•

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη τιµή , η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. O Φ.Π.Α που επιβαρύνει την τιµή των
προσφερόµενων ειδών σε ποσοστό επί τοις εκατό (%), και σε ποσό θα αναγράφεται
ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην κύρια τιµή. (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιμή κάθε είδους θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1.Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
2.Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξίας
ή σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και
λοιπά στοιχεία, πλην της εγγύησης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων
των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
απαιτούμενα από το «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)» έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας
διακήρυξης, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται
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τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις. ( παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007)
4. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, (Άρθρο 21 Π.Δ.118/2007) μπορεί να προτείνει:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση
μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι
διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο
μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που
είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Οι προσφορές, επί ποινής αποκλεισμού, θα υποβληθούν και σε έντυπη μορφή στα
γραφεία του Κέντρου μέχρι την Παρασκευή 14.10.2016 & ώρα 13.30 σε φάκελο ο οποίος θα
φέρει τα στοιχεία της διακήρυξης και θα περιέχει δύο υποφακέλους σφραγισμένους με τις
ενδείξεις :
α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

ΑΡΘΡΟ 5.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να
υποβάλει ηλεκτρονικά εντός είκοσι (20) ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά
υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του
παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
γίνεται από αρμόδια προς τούτο επιτροπή, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που
έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος,
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.
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Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους
τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας
υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται
το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Οι Έλληνες Πολίτες .
Α/Α

1.

2.

3.

4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα
με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO για την διαχείριση της
ποιότητας επικυρωμένο από δικηγόρο. (Ν. 4250 αρθ. 1
παρ. γ).
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο
διαπιστευμένο φορέα ΕΝ ISO 9001 : 2008 & CE ή
αντιστοίχων για τα προϊόντα τροφίμων επικυρωμένο
από δικηγόρο.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3)
τελευταίων ετών , συνολικού κύκλου εργασιών ίσο ή
ανώτερο με το 100% του προϋπολογισμού των ειδών
που συμμετέχει ο προμηθευτής.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

15.

16.
17.

Υ.Δ. του προμηθευτή ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του
εργοστασίου έχει αποδεχτεί την εκτέλεση της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης των προΪόντων
στον προμηθευτή. (υποβάλλεται μόνον στην
περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες δεν
πρόκειται να κατασκευάσουν τα υλικά μερικά ή ολικά
στο δικό τους εργοστάσιο. )
Κατάθεση από τον προμηθευτή HACCP στην παραγωγή,
αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων επικυρωμένο από
δικηγόρο.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οι αλλοδαποί πολίτες .
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που να προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που να προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που να προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που να
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του Το πιστοποιητικό
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή, ή ανάλογη
κατάσταση που να προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή αν στην
χώρα του υποψηφίου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, Υ.Δ. ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα
με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO για την διαχείριση της
ποιότητας επικυρωμένο από δικηγόρο. (Ν. 4250 αρθ. 1
παρ. γ).
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο
διαπιστευμένο φορέα ΕΝ ISO 9001 : 2008 & CE ή
αντιστοίχων για τα προϊόντα τροφίμων, επικυρωμένο
από δικηγόρο.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3)
τελευταίων ετών , συνολικού κύκλου εργασιών ίσο ή
ανώτερο με το 100% του προϋπολογισμού των ειδών
που συμμετέχει ο προμηθευτής.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

15.

16.
17.

Υ.Δ. του προμηθευτή ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του
εργοστασίου έχει αποδεχτεί την εκτέλεση της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης των προΪόντων
στον προμηθευτή. (υποβάλλεται μόνον στην
περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες δεν
πρόκειται να κατασκευάσουν τα υλικά μερικά ή ολικά
στο δικό τους εργοστάσιο. )
Κατάθεση από τον προμηθευτή HACCP στην παραγωγή,
αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων επικυρωμένο από
δικηγόρο.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα.

Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές
Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι
κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ.
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού)..
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμο
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα
με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO για την διαχείριση της
ποιότητας επικυρωμένο από δικηγόρο. (Ν. 4250 αρθ. 1
παρ. γ).
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

16.

17.

18.
19.

διαπιστευμένο φορέα ΕΝ ISO 9001 : 2008 & CE ή
αντιστοίχων για τα προϊόντα τροφίμων επικυρωμένο
από δικηγόρο .
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3)
τελευταίων ετών , συνολικού κύκλου εργασιών ίσο ή
ανώτερο με το 100% του προϋπολογισμού των ειδών
που συμμετέχει ο προμηθευτής.
Υ.Δ. του προμηθευτή ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του
εργοστασίου έχει αποδεχτεί την εκτέλεση της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης των προΪόντων
στον προμηθευτή. (υποβάλλεται μόνον στην
περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες δεν
πρόκειται να κατασκευάσουν τα υλικά μερικά ή ολικά
στο δικό τους εργοστάσιο. )
Κατάθεση από τον προμηθευτή HACCP στην παραγωγή,
αποθήκευση και διακίνηση επικυρωμένο από δικηγόρο.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οι Συνεταιρισμοί

Α/Α

1.

2.

3.
4.

5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα
με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO για την διαχείριση της
ποιότητας επικυρωμένο από δικηγόρο. (Ν. 4250 αρθ. 1
παρ. γ).
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο
διαπιστευμένο φορέα ΕΝ ISO 9001 : 2008 & CE ή
αντιστοίχων για τα προϊόντα τροφίμων επικυρωμένο
από δικηγόρο.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3)
τελευταίων ετών , συνολικού κύκλου εργασιών ίσο ή
ανώτερο με το 100% του προϋπολογισμού των ειδών
που συμμετέχει ο προμηθευτής.
Υ.Δ. του προμηθευτή ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του
εργοστασίου έχει αποδεχτεί την εκτέλεση της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης των προΪόντων
στον προμηθευτή. (υποβάλλεται μόνον στην
περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες δεν
πρόκειται να κατασκευάσουν τα υλικά μερικά ή ολικά
στο δικό τους εργοστάσιο. ). )
Κατάθεση από τον προμηθευτή HACCP στην παραγωγή,
αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων επικυρωμένο από
δικηγόρο.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Α/Α

1.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του
νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ.
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού)
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα
με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO για την διαχείριση της
ποιότητας επικυρωμένο από δικηγόρο. (Ν. 4250 αρθ. 1
παρ. γ).
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο
διαπιστευμένο φορέα ΕΝ ISO 9001 : 2008 & CE ή
αντιστοίχων για τα προϊόντα τροφίμων επικυρωμένο
από δικηγόρο.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3)
τελευταίων ετών , συνολικού κύκλου εργασιών ίσο ή
ανώτερο με το 100% του προϋπολογισμού των ειδών
που συμμετέχει ο προμηθευτής.
Υ.Δ. του προμηθευτή ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του
εργοστασίου έχει αποδεχτεί την εκτέλεση της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης των προΪόντων
στον προμηθευτή. (υποβάλλεται μόνον στην
περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες δεν
πρόκειται να κατασκευάσουν τα υλικά μερικά ή ολικά
στο δικό τους εργοστάσιο. )
Κατάθεση από τον προμηθευτή HACCP στην παραγωγή,
αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων επικυρωμένο από
δικηγόρο.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οι ενώσεις κοινοπραξίες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά (Συμμετοχής ή/και
Κατακύρωσης), ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

ΝΑΙ

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο
πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης
συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου από το διαγωνισμό.
Ειδικότερα, σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα του προσωρινού Προμηθευτή , η
Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την
φορολογική ενημερότητα του, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης
του. Σε περίπτωση που το σύστημα τον εμφανίζει μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης
ειδοποιεί εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος) τον προσωρινό
Προμηθευτή , προκειμένου να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός
της προθεσμίας των 20 ημερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και από την
οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν προσωρινός Προμηθευτής δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την
αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως
ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη
σφραγίδα ταχυδρομείου.

Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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2. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που
εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης των προσώπων αυτών.
3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει
επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου,
ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα
και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη
βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
4. Για τους Συνεταιρισμούς, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται
επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
λειτουργεί νόμιμα.
5. Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται
επιπλέον η προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
6. Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:
Α. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά.
Β. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να
υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορά.
7. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού
προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα
σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ –ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Α/Α

1 /1

Συνολική
ποσότητα.

Τιμή μονάδας.

Συνολική
τιμή

ΦΠΑ.

Τελική τιμή

1
1

Άρτος
Άρτος λευκός α΄ ποιότητας τύπου ζαπάτα& τύπου Βασιλικών Κιλά
σε χάρτινη συσκευασία / τεμάχια 500 γραμμαρίων.

45.000

1,1

49.500,00

13%
6.435,00

55.935,00

2.

Αρτοσκευάσματα
Λαγάνες 500 γραμμαρίων
Βασιλόπιτες 2 – 5 κιλά
Βασιλόπιτες ατομικές 100 γραμμαρίων
Κουλούρι σουσαμένιο
Τσουρεκάκι
Σταφιδόψωμο
ΣΥΝΟΛΟ

τεμάχια
κιλά
Τεμάχια
τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια

310
90
810
686
1.200
2.350

0,6
4,00
0,7
1,00
0,4
0,4

186,00
360,00
567,00
686,00
480,00
940,00
3.219,00

13%
13%
13%
13%
13%
13%
418,47

210,18
406,80
640,71
775,18
542,40
1.062,20
3.637,47

Αυγά
Αυγάφρέσκα ημέρας (κοινά πτηνοτροφείου) κατηγορίας
medium 55 – 65 gram.

Τεμάχια

40.000

0,15

6.000,00

13%
780,00

6.780,00

2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6

3
3/1

Μονάδα
Μέτρησης

45

4
4/1
4/2
4/3
4/4

5

Αλλαντικά
Μορταδέλα
Ζαμπόν
Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης σε συσκευασία των 8
τεμαχίων.
Γαλοπούλα
ΣΥΝΟΛΟ

5/2

Γάλα
Γάλα μακράς διάρκειας 1λίτρο πλήρες 3,5% λιπαρά σε άσηπτη
συσκ.των 12 τεμ.
Γάλα παστεριωμένο 1 λίτρου πλήρες 3,5% λιπαρά

5/3

Γάλα 1,5 % λιπαρά παστεριωμένο σε συσκευασία των 10 lit.

5/4

Γάλα παστεριωμένο 1 λίτρου 1,5% λιπαρά

5/1

350
775
2.030

3,4
3
3,1

1.190
2.325
6.293,00

24%
24%
24%

1.475,60
2.883,00
7.803,32

«

700

8,7

6.090
15.898

24%
3.815,52

7.551,60
19.713,52

Τεμάχια

980

1,15

«

10.080

1,1

11.088 13%

12.592,44

Λίτρα

22.302

0,7

15.611,40 13%

17.640,88

4.200

1,00

4.200,00 13%

4.520,00

Κιλά
«
«

ΣΥΝΟΛΟ
6

6/2

Γιαούρτια
Γιαούρτι στραγγιστό 200γρ. 2% & πλήρες 10% αεροστεγώς
κλειστό
Γιαούρτι 200 γραμ. 1% με φρούτα

6/3

Γιαούρτι 200 γραμ. 2% αγελάδος

6/1

1.127,00 13%

32.026,40

Τεμάχια

8.869 0,75

4.163,43

Τεμάχια

19.684 0,55

Τεμάχια

48.700 0,34

16.558 13%
34.035,95

46

36.189,83

7.516,47

6.651,75

13%
10.826,2 13%

ΣΥΝΟΛΟ

1.273,51

4.424,67

12.233,60
18.710,54
38.460,61

7
7/1

Γαλακτοκομικά
Βούτυρο φρέσκο σε συσκ. Των 250γρ.αγγελαδινό

7/2

Κρέμα γάλακτος σε χάρτινη συσκ. έως 500γρ.

7/3

Τεμάχια

30

1 30,00

13%

33,90

«

90

4,7 611,00

13%

690,43

Ημισκληρο τυρί μέχρι 500 γραμμάρια

Κιλά

220

6,2 1.364,00

13%

1.541,32

7/4

Τυρί φέτα ποπβακουμ σε συσκ. των 500γρ.& 1κιλού

Κιλά

11.500

6,6 75.900,00

13%

85.767,00

7/5

Λευκό τυρί χαμηλό σε λιπαρά από αιγοπρόβειο γάλα

Κιλά

720

5,9 4.248,00

13%

4.800,24

7/6

Ημίσκληρο τυρί χαμηλό σε λιπαρά

13%

20.340,00

13.019,90

113.172,90

Κιλά

3.000

6 18.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

8

100.153,00

8/1

Γλυκά
Κρουασάν ατομικά με γέμιση σοκολάτα έως 100 γρ

Τεμάχια

17.600

0,3

5.280 24%

6.547,00

8/2

Προφυτερόλ 150 -170 γραμ.

Τεμάχια

2.900

1,25

3.625 24%

4.495,00

8/3

Γλυκά – πάστες 90 – 110 γραμ.

Τεμάχια

3.000

1,25

3.750 24%

4.650,00

8/4

Παγωτά διάφορα κυπ. 90 γραμ.

Τεμάχια

2.900

1,25

3.625 24%

5.611,00

8/5

Κώκ 120 – 150 γραμ.

Τεμάχια

2.800

1,25

3.500 24%

4.340,00

ΣΥΝΟΛΟ

19.780,00

47

4.747,20

24.527,20

9

Ζυμαρικά
Αστράκι σε συσκευασία 500 γρ.

Κιλά

645

1

645 13%

9/1

Κριθαράκι σε συσκ. 500γρ

κιλά

1.020

1

1.020 13%

1.152,60

9/2

Κουςκους σε συσκ. 500γρ

Κιλά

650

3,9

2.535 13%

2.864,55

9/3

Μακαρόνια όλα τα είδη από 100% σιμιγδάλι

Κιλά

2.125

1,5

3.187,5 13%

3.601,87

9/4

Μακαρόνια νο 3

Κιλά

1.090

1,1

1.199 13%

1.354,87

9/5

Τραχανάς σε συσκ. 500γρ

Κιλά

750

2,5

1.875 13%

2.118,75

9/6

Φιδές φωλιές όχι κομμένος σε συσκ. 500γρ

Κιλά

330

1,6

528 13%

9/7

Χυλοπίτες σε συσκ. 500γρ

Κιλά

880

2,5

2.200 13%

2.486,00

13.189,50 1.714,63

14.904,13

5,5

4.125 13%

4.661,25

4,7

19.246,5 13%

ΣΥΝΟΛΟ

10
10/1

Λάδια
Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο οξυτης 0,1έως 0,8 σε συσκ.1λίτρο Λίτρα

750

728,85

596,64

Τεμ. 5 lit

4.095

10/3

Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο οξυτης 0,1έως 0,8 σε συσκ.
5λίτρα
Αραβοσιτέλαιο σε συσκ. 1λίτρο

Λίτρα

476

1,82

866,32 13%

978,95

10/4

Ηλιέλαιο 5 λίτρων

Τεμ. 5 Lit.

182

1,43

260,26 13%

294,10

10/2

48

21.748,54

ΣΥΝΟΛΟ

11

24.498,00 3.814,74

27.682,74

983,10

11/1

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Κότα νωπή τύπου 65%

κιλά

300

2,90

870,00 13%

11/2

Κοτόπουλο μπούτια μέτρια νωπά 300 γραμ.

Κιλά

9.000

3.10

27.900,00 13%

31.527,00

11/3

Κοτόπουλο φιλέτο

Κιλά

3.500

5,75

20.125,00 13%

22.741,25

11/4

Κοτόπουλο σνίτσελ πανιαρισμένο έως 250 γρ.

Κιλά

1.050

6,53

6.856,50 13%

7.747,84

ΣΥΝΟΛΟ

12

55.751,50 7.247,69

62.999,19

12/1

ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ
Κομπόστα ροδάκινο & βερίκοκο 1λίτρο όχι φέτες

τεμάχια

2.000

1,4

2.800 24%

3.472,00

12/2

Κομπόστα 5 κιλών

Κιλά

2.865

0,85

2.435,25 24%

3.019,71

5.235,25 1.256,46

6.491,71

ΣΥΝΟΛΟ
13
13/1

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
Αρακάς σε συσκευασία των 10 κιλών.

Κιλά

13/2

Μπάμιες σε συσκευασία των 10 κιλών .

«

49

1.745

0,88

1.535,60 13%

1.735,23

882

2,3

2.028,60 13%

2.293,32

13/3

Σπανάκι σε συσκευασία των 10 κιλών .

«

3.852

0,88

3.389,76 13%

3.830,43

13/4

Φασολάκια σε συσκευασία των 10 κιλών.

«

1.801

0,88

1.584,88 13%

1.790,91

8.538,84 1.110,16

9.649,00

ΣΥΝΟΛΟ

14
14/1

ΠΙΤΕΣ
Πίτσες ατομικές

Τεμάχια

4.750

1

4.570,00 24%

5.666,80

14/2

Σπανακόπιτες ατομικές & Τυρόπιτες ατομικές

Τεμάχια

12.620

1

12.620,00 24%

15.648,80

14/3

Ταχινόπιτες ατομικές ψημένες 100-130 γραμ.

Τεμάχια

155

0,6

93,00 24%

ΣΥΝΟΛΟ
15
15/1
15/2

Μαρμελάδα
Με κομμάτια φρούτων όχι πολτός σε συσκ. γυάλινη 450γρ. με
γεύση ροδάκινο –βερίκοκο – κεράσι –φράουλα –δαμάσκηνο
Μαρμελάδα 5-7 κιλών με 40% τουλάχιστο φρούτα

17.283,00 4.147,92

Τεμάχια

315

3,6

Κιλά

787

1,8

ΣΥΝΟΛΟ

16
16/1

Λαχανικά
Άνηθος 200γρ. ματσάκι

Τεμάχια

816

16/2

Αγγούρια

Τεμάχια

1.220

50

115,32
21.430,92

24%

1.406,16

1.416,6 24%

1.756,58

2.550,60 612,14

3.162,74

1.134

0,5

408,00

13%

461,00

0,37

451,40

13%

510,00

16/3

Αχλάδια

Κιλά

850

2,47

2.099,5

13%

2.371,87

16/4

Ακτινίδια

«

140

3

420

13%

474,60

16/5

Αντίδια

«

10

1,43

14,30

13%

16,16

16/6

Βερίκοκα

«

485

2,12

1.028,2

13%

1.161,87

16/7

Δαμάσκηνα – βανίλιες

«

420

1,7

714

13%

806,82

16/8

Καρπούζια

«

4.230

0,62

2.622,6

13%

2.963,54

16/9

Κεράσια

«

350

3,85

1.347,5

13%

1.522,67

16/10

Κλημεντίνια

1.905

1,3

2476,5

13%

2.798,44

16/11

Κουνουπίδι

«

1.950

1,42

2769

13%

3.128,97

16/12

Κολοκυθάκια

«

2.400

0,84

2016

13%

2.278,01

16/13

Κρεμμύδια ξερά

«

3.265

0,84

2.742,6

13%

3.099,14

16/14

Κρεμμυδάκια φρέσκα ματσάκια

τεμάχια

135

0,57

76,95

13%

86,95

16/15

Καρότα

Κιλά

1.690

1,05

1.774,5

13%

2.005,18

16/16

Λεμόνια

«

10

1,13

11,3

13%

12,77

16/17

Λάχανο

«

2.410

0,66

1.590,6

13%

1.797,38

16/18

Μήλα σμιθ

«

1.900

1,6

3040

13%

3.435,20
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16/19

Μανταρίνια

«

75

1,46

109,5

13%

123,73

16/20

Μπανάνες

«

5.435

1,95

10.598,25

13%

11.976,02

16/21

Μπρόκολα

«

525

1,41

740,25

13%

836,48

16/22

Μαρούλι -σαλάτα σγουρή

«

1.395

1,24

1.729,8

13%

1.954,67

16/23

Μαϊντανός 200γρ. ματσάκι

Τεμάχια

1.200

0,44

528

13%

596,64

16/24

Μελιτζάνες

Κιλά

2.285

1,41

3.221,85

13%

3.640,70

16/25

Ντομάτες

«

2.192

1,72

3.770,24

13%

4.260,37

16/26

Ντομάτες Β΄ ρομά

2.030

0,88

1.786,4

13%

2.018,63

16/27

Πεπόνια

«

1.575

1,64

2583

13%

2.918,78

16/28

Πορτοκάλια φαγητού

«

6.520

0,84

5.476,8

13%

6.188,78

16/29

Παντζάρια

«

165

0,88

145,2

13%

164,08

16/30

Πατάτες

«

3.295

0,88

2.899,6

13%

3.276,55

16/31

Πράσα

«

1.050

1,1

1155 13%

1.305,15

16/32

Πιπεριές για τηγάνι

«

513

1,06

543,78 13%

614,71

16/33

Πιπεριές για γέμισμα

«

1.260

1,06

1335,6 13%

1.509,23

16/34

Ροδάκινα – νεκταρίνια

«

1.895

2,21

4.187,95 13%

4.732,38
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16/35

Σέλινο

«

835

1,77

1.477,95 13%

1.670,00

16/36

Σταφύλια

«

800

1,6

1280

13%

1.446,40

16/37

Σκόρδα

«

40

2

75

13%

84,75

16/38

Φράουλες

«

350

2,4

852

13%

962,76

16/39

Δυόσμος 200 γρ.

Τεμ.

10

0,78

7,8

13%

8,81

ΣΥΝΟΛΟ

17

70.106,92 9.113,27

79.220,19

17/1

ΡΥΖΙΑ
Ρύζι κίτρινο 1 κιλού

κιλά

2.604

1,1

2.864,4 13%

3.236,77

17/2

Ρύζι Καρολίνα του 1 κιλού

κιλά

1.834

1,1

2.017,4 13%

2.279,66

17/3

Ρύζι γλασέ 1 κιλού

Κιλά

2.590

0,75

1.942,5 13%

2.195,00

6.824,30 887,16

7.711,46

ΣΥΝΟΛΟ
18
18/1

Είδη παντοπωλείου
Αλεύρι σίτου για όλες τις χρήσεις σε συσκ.1κιλό

Κιλά

556

1

556 24%

689,44

18/2

Αλάτι ιωδιούχο ψιλό συσκ. 1κιλό

Κιλά

1525

0,4

610 24%

756,40

18/3

Αλάτι αφαλάτωσης σε σακί 25 κιλών

Κιλά

400

0,35

140 24%

173,60

53

4.150

0,4

1.660 24%

2.058,40

Κιλά

170

7,9

1.343 24%

1.665,32

Γάλα εβαπορέ πλήρες 410γρ

Τεμάχια

390

1,1

429 24%

Τεμάχια

1.430

3,7

5.291 24%

6.560,84

18/8

Δημητριακά (κορνφλεικς))διάφορα έως 375γρ με μέλι και
άλλα
Ελιές τύπου καλαμών

Κιλά

402

5,8

2.331,6 24%

2.891,18

17/9

Ελιές μαμούθ 100 – 110 κιλών μαύρες

Κιλά

50

4,2

210 24%

18/10

τεμάχια

600

6

3.600 24%

4.464,00

18/11

Έτοιμο φαγητό σε πιάτο κεφτεδάκια με σάλτσα ή πατάτες
350γρ
Ζάχαρη σε συσκ.1 κιλό

1.620

1,21

1.960,2 24%

2.430,65

18/12

Ζάχαρη διαβητικών 200 γρ.

Τεμάχια

140

7,1

994 24%

1.232,56

18/13

Κορνφλάουερ έως 200γρ καθαρό βάρος

Τεμάχια

140

0,8

112 24%

138,88

18/14

Κάστερπάουντερκαθάρο βάρος 120 γρ

Τεμάχια

3.233

0,43

1.390,19 24%

18/15

Κακάο έως 250γρ.

Τεμάχια

22,5

1,6

36 24%

18/16

Κακαόσκονη

Κιλά

17/17

Καφές Ελληνικός έως 100γρ

Κιλά

1.040

1,1

1.144 24%

18/18

Καφές φίλτρου 500γρ

Τεμάχια

32,50

6

195 24%

18/4

Άρτυμα λεμονιού

Τεμάχια

18/5

Βακαλάος υγράλατος φιλέτο χωρίς κόκκαλο κιβ. 25 κιλών

18/6
18/7

Κιλά

54

- -

531,96

260,40

1.723,83
44,64

24%
1.418,56
241,80

1,00

36,9

36,9 24%

45,76

Τεμάχια

640,00

1,2

768 24%

952,32

Στιγμιαίος καφές τύπου νες καφέ .

Κιλά

143,00

20

2.860 24%

3.546,40

18/22

Αναψυκτικά τύπου κόλα

Τεμάχια

481,00

1,1

529,1 24%

656,08

18/23

Αναψυκτικά τύπου κόλα ζερο 1,5λ σε συσκ. 6τεμ.

Τεμάχια

26,00

1,1

28,6 24%

35,46

18/24

Αναψυκτικά τύπου κόλα 330 ml

Τεμάχια

1.700,00

0,59

1.003 24%

18/25

Τεμάχια

15,00

2,8

42 24%

18/26

Καλαμπόκι βρασμένο σε κονσέρβα βρασμένο με καθαρό βάρος
έως 400γρ.
Ντολμαδάκια συσκευασία 2 κιλών

Κιλά

181,00

2,2

398,2 24%

493,77

18/27

Ντοματάκι κονκασε με καθαρό βάρος έως 400γρ.

Τεμάχια

650,00

0,7

455 24%

564,20

18/28

Ντοματάκι κονκασεψιλοκομένο συσκευασία 3 κιλών

Κιλά

2.920,00

0,75

2.190 24%

2.715,60

18/29

Ντοματοπολτός κονσέρβα έως 400γρ

Τεμάχια

225,00

1,5

337,5 24%

418,50

18/30

Ντοματοπολτός 5 κιλών

Κιλά

555,00

1,25

693,75 24%

860,25

18/31

Νερό εμφιαλωμένο 1,5λίτρων

Τεμάχια

1.270,00

0,5

635 24%

787,40

18/32

Νερό εμφιαλωμένο 0,5 λίτρων. ΣΥΣΚ 24 ΤΜΧ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

15,00

5,9

88,5 24%

109,74

18/33

Μαργαρίνη 250γρ. το τεμ.

Τεμάχια

725,00

0,7

507,5 24%

629,30

18/19

Κουκουνάρι

Κιλά

18/20

Μπύρες χωρίς αλκοόλ 330 ml

18/21

1,5λ σε συσκ. 6τεμ.
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1.243,72
52,08

Μανιτάρια κονσέρβα κομμένα σε συσκ. έως 500γρ.
στραγγισμένο έως 300γρ
Μπέικινπάουντερατομ.φακ 20γρ

Τεμάχια

77,00

2

154 24%

190,96

Τεμάχια

231,00

0,3

69,3 24%

85,93

Τεμάχια

2.067,50

1

2.067,5 24%

2.563,70

18/37

Μπισκότα γεμιστά σοκολάτας τύπου roller-rondo& τύπου
πτιμπερ έως 200γρ
Μέλι ανθέων ή κωνοφόρο έως 1κιλό καθαρο βάρος 900γρ.

Τεμάχια

355,00

6

2.130 24%

2.641,20

18/38

Ξύδι έως 400γρ

Τεμάχια

2.615,00

0,35

915,25 24%

1.134,91

18/39

Πατάτες καθαρισμένες αποφλοιωμένες σε συσκ. 10 κιλών.

Κιλά

9.250,00

0,73

6.752,5 24%

8.373,10

18/40

Πατάτες καθαρισμένες για τηγάνι – όχι προτηγανισμένες συσκ.
2, 50 κιλών

Κιλά

1.200,00

1.008 24%

1.249,92

18/41

Πιπεριές φλωρίνης 5 λίτρων

Λίτρα

18/42

Πουρές πατάτας όχι σκόνη συσκ. 25 κιλών

18/43
18/44

18/34
18/35
18/36

0,84
1.565,00

1,22

1.909,3 24%

2.367,53

Κιλά

170,00

5,6

952 24%

1.180,48

Πραλίνα φουντουκιού έως 10%γάλα σε συσκευασία 1 κιλού

Κιλά

215,00

2

430 24%

533,20

Τεμάχια

255,00

2,7

688,5 24%

853,74

18/45

Ρόφημα σοκολάτας σε σκόνη (τύπου Hemo ) έως 500γρ με
Βιταμίνες & μεταλλικά
Ρωσική σαλάτα σε συσκευασία 3 κιλών

Κιλά

398,00

2,08

827,84 24%

18/46

Σιμιγδάλι χοντρό – ψιλό 500γρ.

Κιλά

486,00

1,2

583,2 24%

723,17

18/47

Σφολιάτα κιλού (0,62 Χ 0,52) Κ/Ψ

Κιλά

44,00

1,8

79,2 24%

98,21
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1.026,52

18/48

Ταραμοσαλάτα σε συσκευασία 3 κιλών

Κιλά

761,00

2,08

1.582,88 24%

18/49

Τζατζίκι σε συσκευασία 3 κιλών

Κιλά

348,50

2,08

724,88 24%

898,85

18/50

Τόνος σε λάδι με καθαρό έως 200γρ σε κονσέρβα

Τεμάχια

25,00

3,5

87,5 24%

108,50

18/51

Φρουί ζελέ 85 γρ.

Τεμάχια

760,00

0,35

266 24%

329,84

18/52

Φρυγανιές σίτου των 510γρ

Τεμάχια

175,00

1,6

280 24%

347,20

18/53

Φρυγανιές σικάλεως 160 γρ.

Τεμάχια

260,00

1

260 24%

322,40

18/54

Χαλβάς εμπορίου 2,5 κιλών

Κιλά

767,50

5

3.837,5 24%

18/55

Χυμός λεμονιού 380 γρ. Χ 30

Τεμάχια

206,00

0,3

61,8 24%

18/56

Τεμάχια

6.020,00

0,8

4.816 24%

5.971,84

Τεμάχια

19.955,00

0,4

7.982 24%

9.897,68

18/58

Χυμοί φρούτων διάφορες γεύσεις του 1 λίτρου χαρτ. συσκ.με
50% φρούτο τουλάχιστον όχι ψυγείο
Χυμοί φρούτων διάφορες γεύσεις του 250 γρ. χαρτ. συσκ.με
50% φρούτο τουλάχιστον όχι ψυγείο
Σοκολάτες γάλακτος 70 γρ.

Τεμάχια

375

0,8

300 24%

18/59

Σοκοφρέτα 38 γρ

Τεμάχια

75

0,33

24,75 24%

30,69

18/60

Μουστάρδα μπουκάλι 500 γρ κλασική

Τεμάχια

5

2,35

11,75 24%

14,57

18/61

Κέτσαπ μπουκάλι 500 γρ κλασική

Τεμάχια

10

2,25

22,5 24%

27,90

18/62

Κουβερτούρα 125 γρ

Τεμάχια

15

1

15 24%

18,60

18/57

57

1.962,77

4.758,50
76,63

372,00

18/63

Καρυδόψιχα

Κιλά

2,00

7

14 24%

17,36

18/64

Ζάχαρη άχνη 400 γρ

Κιλά

7,50

2

15 24%

18,60

18/65

Μαγιά ξερή 30 γρ

τμχ

25,00

1,15

28,75 24%

35,65

18/66

Γάλα ζαχαρούχο 400 γρ

τμχ

15,00

0,85

12,75 24%

15,81

18/67

Φρυγανιά τριμμένη

Κιλά

10

2

20 24%

24,80

18/68

Μελιτζανοσαλάτα εως 3 κιλά

Κιλά

300

3,6

1.080 24%

18/69

Παντζάρια κονσέρβα 5 κιλών

Κιλά

500

0,62

310 24%
72.894,69 17.494,71

19

1.339,20
384,40
90.389,40

19/1

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Βανίλια

Κιλά

0,60

19

11,40 24%

14,14

19/2

Δυόσμος τριμμένος

Κιλά

4,00

10

40 24%

49,60

19/3

Κανέλα σε σκόνη χύμα 1 κιλού

Κιλά

8,5

8,9

75,65 24%

93,80

19/4

Κόκκινο πιπέρι

Κιλά

23

7

161,00 24%

199,64

19/5

Κύμινο

Κιλά

2,5

12,43

31,07 24%

38,52

19/6

Μουστάρδα σκόνη

Κιλά

17,50

22,6

395,50 24%

490,42
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19/7

Μοσχοκάρυδο

Κιλά

3,50

37,29

130,51 24%

161,83

19/8

Πιπέρι μαύρο σε σκόνη συσκευασία 1 κιλού.

Κιλά

63,00

11,2

705,6 24%

874,94

19/9

Ρίγανη τριμμένη αρωματική συσκευασία 1 κιλού

Κιλά

31,50

14,5

456,75 24%

566,35

19/10

Σόδα φαγητού 1 κιλού.

Κιλά

10,00

3,2

32,00 24%

39,68

ΣΥΝΟΛΟ
20

2.039,48 489,47

2.528,95

20/1

ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ
Τσάι μαύρο

Κιλά

15

6,2

93 24%

115,32

20/2

Χαμομήλι

Κιλά

20

7

140 24%

173,60

20/3

Τσάι του βουνού χύμα

Κιλά

61,50

18

1.107 24%

1.372,68

1.340 321,60

1.661,60

ΣΥΝΟΛΟ
21
21/1

ΟΣΠΡΙΑ
Ρεβίθια χοντρά σε συσκ. 500γρ

Κιλά

615

21/2

Φακές ψιλές σε συσκ. 500γρ

Κιλά

21/3

Φασόλια σούπας ψιλά σε συσκ 500γρ

21/4

Φασόλια γίγαντες 500 γρ.

2

1.230,00 13%

1.389,90

1.034

1,5

1.551,00 13%

1.752,63

Κιλά

1.034

1,9

1.964,60 13%

2.220,00

Κιλά

588

1,9

1.117,2 13%

1.262,44

5.862,80 762,17

6.624,97

ΣΥΝΟΛΟ

59

22

ΨΑΡΙΑ
Κιλά

585

Κιλά

2.485

Κιλά

365

Κιλά

560

22/5

Καλαμάρια κατεψυγμένα και καθαρισμένα συσκ. 10 Κg. (όχι
θράψαλα)
Φιλέτο γλώσσας κατεψυγμένα και καθαρισμένο συσκ των 10
κιλών.
Φιλέτο βακαλάου κατεψυγμένα . και καθαρισμένο συσκ του 1
κιλού
Χταπόδια κατεψυγμένα και καθαρισμένα σε συσκευασία των
10 κιλών.
Γαλέος φιλέτο

Κιλά

250

22/6

Ψαροκροκέτες

Κιλά

1.000

22/1
22/2
22/3
22/4

8

4.680,00 13%

5.288,40

8,8

21.868,00 13%

24.710,84

6

2.190,00 13%

2.474,70

11

6.160,00 13%

6.960,80

6

1.500 13%

1.695,00

3,8

3.800,00 13%

4.294,00

ΣΥΝΟΛΟ
23

23/2

ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ
Κρέας μόσχου οπίσθιο άνευ οστών, συσκ. Σε κενό βακουμ
,αδερματο, χωρίς μύες –ζελέ- ίνες -λίπη & πάχη από 1 έως
1,50κιλό κομμάτια ποντίκι ή κότσι –νουά –παρανουα –
στρογγυλό κιλότο-τρανς σε συσκ 1κιλού.
Κιμάς μόσχου διπλοπερασμένος σε συσκευασία του 1 κιλού

23/3
23/4

23/1

40.198,00 5.225,94

Κιλά

4.764

45.423,74

39.836,57
7,4

35.253,6 13%

Κιλά

8.274

6,9

57.090,6

64.512,38

Μπριζόλα χοιρινή τεμαχισμ. 220 – 240 γραμ.

Κιλά

2.541

4,3

10.926,3 13%

12.346,72

Κατσίκι – ερίφια γάλακτος 10 – 12 κιλά συσκευασία κιλού

Κιλά

287

7,8

2.238,6 13%

2.529,62
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23/5

Χοιρινό κρέας άνευ οστών συσκευασία κιλού

κιλά

360

4,8

1.728 13%

1.952,64

23/6

Συκωταριές από αμνοερίφια

κιλά

35

7,8

273 13%

308,49

ΣΥΝΟΛΟ

107.510,10 13.976,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

694.435,58
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105.348,11
(72.463,79
+
32.884,32)

121.486,42

799.783,69

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ
Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του ν. 3438/2006.
Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα,
πριν 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει
τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-υγειονομικού ελέγχου.
Ειδικά για το βόειο κρέας απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης με
στοιχεία ιχνηλασιμότητας.
Τα αμνοερίφια θα διατίθενται όπως νομίμως κυκλοφορούν.
Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα ποιοτικής κατάταξης AR3.
Τα ΚΑΤΣΙΚΙΑ να πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία. Ελάχιστο βάρος κατσικιών 5 κιλά
με μέγιστο βάρος τα 8 κιλά.
Το κρέας μόσχου Α/Ο να επεξεργάζεται σε μονάδα που έχει άδεια λειτουργίας,
κωδικό αριθμό από τη Δ/νση Κτηνιατρικής, να εφαρμόζει το σύστημα HACCP και η
εφαρμογή του να βεβαιώνεται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής, το κρέας να
συσκευάζεται σε ειδικές για τρόφιμα πλαστικές σακούλες με καλή θερμοκόληση και
κενό, κάθε σακούλα να φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναφέρει την
προέλευση, ημερομηνία σφαγής, ημερομηνία συσκευασίας, ημερομηνία λήξης, την
ταυτότητα του ζώου και ποιο τεμάχιο κρέατος περιέχει. Το κρέας κατά το χρόνο
παράδοσής του στο φορέα δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των
4ο C, οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 και μικρότερη του 4 και μη αλλοίωση του
χρώματος, της οσμής και της σύστασης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα,
σύμφωνα με την παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά
κατηγορία και ποιότητα τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο
τιμολόγιο.
Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με
μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και να
τηρούν και να εφαρμόζουν το σύστημα HACCP.
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Ο κιμάς να είναι διπλοπερασμένος και να κόπτεται από κρέας της αρεσκείας του
φορέα στο εργοστάσιο του προμηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, να έχει βεβαίωση από τη Δ/νση Κτηνιατρικής ότι
εφαρμόζει το σύστημα HACCP παρουσία των αντιπροσώπων του φορέα. Θα
παρασκευάζεται από νωπό κρέας προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών,
να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει
υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του
Κτηνιατρικού Υγειονομικού Ελέγχου και να εφαρμόζει το σύστημα HACCP στην
επεξεργασία, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων τους και να βεβαιώνεται η
εφαρμογή του από τον ΕΦΕΤ ή τη Δ/νση Κτηνιατρικής.
Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι
μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα,
λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά.
Οι προμηθεύουσες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος θα έχουν κωδικό
αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP και θα τηρούν
φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής.
2. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Τα αλλαντικά τόσο αυτά όσο και οι πρώτες ύλες να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε
περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και τον κώδικα τροφίμων και ποτών.
Οι προμηθεύουσες μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και θα
εφαρμόζουν σύστημα HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση και στη διακίνηση και
θα βεβαιώνεται η εφαρμογή του από τον ΕΦΕΤ ή τη Δ/νση Κτηνιατρικής.
Θα κατατεθεί δείγμα από μία συσκευασία
3. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του ν. 3438/2006.
Τα οπωρολαχανικά θα είναι EXTRA ποιότητας της εποχής και θα πληρούν τις
προδιαγραφές της Ε.Ε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ποιότητας extra, θα
ενημερώνει (ο προμηθευτής με έγγραφο της ΚΛΘ και σε τηλεφωνική ή γραπτή (fax)
συναίνεση με το Κέντρο για παραπλήσιο ή άλλο είδος προς αντικατάστασή του.
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Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα φρούτα που
προσφέρονται σε συσκευασία με περισσότερες από μία σειρά θα πρέπει όλες οι
σειρές να είναι Α΄ ποιότητας. Οι συσκευασίες να είναι χάρτινες, καθαρές και
απαλλαγμένες από ξένες ύλες με ευθύνη του προμηθευτή.
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο
αντίστοιχο τιμολόγιο αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του
προσκομιζόμενου είδους, κατηγορία προέλευσης, ως και κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα π.χ. πορτοκάλια μέρλιν, μήλα στάρκιν, αχλάδια κρυστάλια κλπ.
Το οπωρολαχανικά να είναι απηλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων,
ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα.
4. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ - ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ
Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του ν. 3438/2006.
Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι
λόγω αρρώστιας σε εγκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία,
ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα με δέρμα λείο και μαλακό ξιφοειδή απόφυση του
στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν διατραφεί με καλή τροφή. Δεν θα
πρέπει να αναδύουν κακοσμία, απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και
γενικότερα να φέρουν τη σφραγίδα του πτηνοσφαγείου, την ημερομηνία σφαγής
και ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του
Κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Τα κοτόπουλα να είναι σφαγμένα, αποπτερωμένα,
χωρίς κεφάλι και πόδια που κόβονται στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από
αυτούς και χωρίς το συκώτι, στομάχι, καρδιά έντερα. Το βάρος τους πρέπει να είναι
από 1.200 έως 1.400 γραμμ. Γενικά πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων
ισχύουσες διατάξεις.
Τα ολόκληρα κοτόπουλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία,
με ατομικό σκαφάκι. Θα κατατεθεί δείγμα.
Να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες διατάξεις. Οι
προμηθεύουσες μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης, αριθμό
Ε.Ε. και σύστημα HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση και να
βεβαιώνεται αυτό από τον ΕΦΕΤ ή τη Δ/νση Κτηνιατρικής.
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5. ΨΑΡΙΑ – ΨΑΡΙΚΑ
Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του ν. 3438/2006.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μην
παρουσιάζουν σημεία αφυδάτωσης, αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής.
Οι προμηθεύουσες μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης, αριθμό
Ε.Ε. και σύστημα HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση και να
βεβαιώνεται αυτό από τον ΕΦΕΤ ή τη Δ/νση Κτηνιατρικής.
Ο επίπαγος θα πρέπει να ανέρχεται στα μεν ολόκληρα ψάρια μέχρι 10% του βάρους
τους, στα δε φιλετοποιημένα ή τεμαχισμένα μέχρι 15% του βάρους τους σύμφωνα
με την ΑΔ 17/2003.
Αν ανέρχεται πάνω από τα ανωτέρω όρια, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στη
συσκευασία του καταψυγμένου αλιεύματος το καθαρό βάρος του.
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται ανά κιλό (καθαρό βάρος συν νόμιμος επίπαγος).
6. ΑΥΓΑ
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Τα αυγά θα είναι τουλάχιστον 53 γρ. και θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε.
Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται να προσκομιστεί και βεβαίωση για
εγκεκριμένο ωοσκοπικό κέντρο, καθώς και κωδικό αριθμό του πτηνοτρόφου που
δίνεται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της ΝΑΘ γραμμένο με λέϊζερ.
7. ΓΑΛΑ
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων
ισχύουσες διατάξεις του ΠΔ 56/95 και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα
εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την
αποθήκευση και τη μεταφορά και η βιομηχανία να έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής
έγκρισης, αριθμό Ε.Ε. και σύστημα HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση και
διακίνηση και να βεβαιώνεται αυτό από τον ΕΦΕΤ ή τη Δ/νση Κτηνιατρικής
Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να :
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Α) να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή
θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15’’ ή
ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί
διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη
ισοδυνάμου αποτελέσματος,
Β) να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική
αντίδραση στη διαδικασία υπεροξείδασης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή
παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξείδασης,
υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλή
παστερίωση»,
Γ) αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε
θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6ο C, στην οποία και συντηρείται,
αποθηκεύεται και διανέμεται, η δε διάρκεια της συντήρησής του καθορίζεται με
ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες
συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης,
Δ) το παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται σε χάρτινη συσκευασία με εσωτερική
στοιβάδα πλαστικού του 1 λίτρου.
Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της
παστερίωσης και λήξης.
Τα κιτία πρέπει να παραδίδονται σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα και να έχουν
χειρολαβές, ώστε να προστατεύεται στις μετακινήσεις. Τα κιβώτια θα πρέπει να
επιστρέφονται στον προμηθευτή.
Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία αυτοδυνάμου ψύξεως και να
φέρουν τη σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας και να είναι
εφοδιασμένα με όλα τα ενδεικνυόμενα έντυπα του HACCP.

8. ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο αδείας
λειτουργίας εργαστηρίου γιαούρτης (ΠΔ 56/95) κωδικό έγκρισης ΕΕ και να
εφαρμόσει το σύστημα HACCP από τη συλλογή , την παραγωγή, την αποθήκευση
και τη διακίνηση βεβαιωμένο από τον ΕΦΕΤ ή τη Δ/νση Κτηνιατρικής.
Η γιαούρτη από γάλα αγελάδας να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες
διατάξεις και θα έχει περιεκτικότητα σε λίπος τουλάχιστον 2% και 10% σε συσκ. 200
γραμμ.
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Το παρασκευαστήριο να πληροί την προϋπόθεση του ΠΔ 56/95 και να έχει κωδικό
αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και να διατηρεί φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες
ορθής πρακτικής υγιεινής και HACCP βεβαιωμένο από τον ΕΦΕΤ ή τη Δ/νση
Κτηνιατρικής.

9. ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Το εργοστάσιο παραγωγής να εφαρμόζει το σύστημα HACCP στην παραγωγή των
προϊόντων του και βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ για την εφαρμογή του.
Τα ζυμαρικά να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
Θα κατατεθεί δείγμα από μία (1) συσκευασία.
10. ΕΛΑΙΑ – ΛΙΠΗ
Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του ν. 3438/2006.
Η βιομηχανία να λειτουργεί νόμιμα και να εφαρμόζει το σύστημα HACCP στην
παραγωγή των προϊόντων της και βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ για την εφαρμογή του.
Το ελαιόλαδο να έχει οξύτητα 0,1 έως 0,8 βαθμούς, να είναι συσκευασμένο σε
δοχεία 5 ή 1 λίτρου και να πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες περί τροφίμων διατάξεις.

11. ΑΡΤΟΣ
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Τα προμηθευόμενα προϊόντα να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες περί τροφίμων
διατάξεις. Να είναι συσκευασμένα σε ειδική αεριζόμενη χάρτινη συσκευασία και
αυτά μέσα σε ειδικά χαρτοκιβώτια.
Οι παρασκευαστές να εφαρμόζουν το σύστημα HACCP στην παραγωγή,
αποθήκευση και στη διακίνηση ή τον οδηγό υγιεινής Νο 2 του ΕΦΕΤ και βεβαίωση
από τον ΕΦΕΤ για την εφαρμογή του.
Θα κατατεθούν δείγματα όταν ζητηθούν.
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12. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Τα είδη γαλακτοκομίας θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση,
να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν
αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Προκειμένου για φέτα, τα τρίμματα αποκλείονται.
Τα τυροκομεία να πληρούν τις προϋποθέσεις του ΠΔ 56/95, να φέρουν αριθμό
κτηνιατρικής έγκρισης, HACCP στη συλλογή γάλακτος, παραγωγή, αποθήκευση και
στη διακίνηση ή να τηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής
υγιεινής και βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ για την εφαρμογή του.
Το νωπό βούτυρο θα παρασκευάζεται από πλήρες και κανονικό γάλα αγελάδας, θα
φέρει προστατευτικό περιτύλιγμα έναντι δυσμενών εξωτερικών επιδράσεων και τα
βουτυροκομεία να πληρούν τις προϋποθέσεις του ΠΔ 56/95 και να είναι
συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία των 250 γραμμ.
Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α’ ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα
διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές και στην προσφορά να δηλώνονται η προέλευσή
τους, η οποία θα προέρχεται από μονάδα με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης
του κράτους προέλευσης και εφαρμόζει σύστημα HACCP.
Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες
γενικές και ειδικές διατάξεις.

13. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Η προμηθευόμενη μαρμελάδα θα είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε
φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος
είδους .
Η βιομηχανία να εφαρμόζει σύστημα HACCP και βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ για την
εφαρμογή του.
Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές
διατάξεις.
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14. ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Η βιομηχανία να εφαρμόζει σύστημα HACCP και βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ για την
εφαρμογή του.
Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές
διατάξεις.
Η πρώτη ύλη να είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας με ποσοστό
ζάχαρης 14-16%. Το προϊόν πρέπει να μην περιέχει παθογόνα μικρόβια ή μύκητες ή
μικρόβια, που να υποδηλώνουν εντερική μόλυνση, που είναι δυνατόν να
προκαλέσουν ζύμωση του περιεχομένου.

15. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Η βιομηχανία να εφαρμόζει σύστημα HACCP και βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ για την
εφαρμογή του.
Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές
διατάξεις.
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Τα λαχανικά να είναι Α’ ποιότητας και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά,
σε συσκευασία ενός (1) κιλού και ειδικά τα φασολάκια να είναι ολόκληρα (όχι
σπασμένα).
16. ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Η τιμή θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Τα είδη που περιέχουν σοκολάτα θα παρασκευάζονται από γνήσια κουβερτούρα
και όχι από απομίμηση, από άριστη ποιότητα υλικών, με άριστες συνθήκες
καθαριότητας και σε κατάλληλα εργαστήρια, έχοντα άδεια λειτουργίας.
Η βιομηχανία να εφαρμόζει σύστημα HACCP και βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ για την
εφαρμογή του.
Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές
διατάξεις.
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17. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Η βιομηχανία να εφαρμόζει σύστημα HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση και
διακίνηση και βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ για την εφαρμογή του. Το ίδιο θα ισχύει και
για τον μειοδότη για την αποθήκευση και τη διακίνηση.
Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές
διατάξεις.
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Τα μπισκότα να μην είναι εύθρυπτα και να μην λασπώνει κατά την κατάποση.
Τα όσπρια να είναι σε συσκευασίες μισού κιλού, να αναφέρουν όλες τις ενδείξεις
(εσοδεία, ημερομηνία συσκευασίας και λήξης) και να μην είναι προϊόντα
μεταλλαγμένων φυτών.
Για το αλάτι η τιμή θα δοθεί για όλα το έτος. Να είναι μαγειρικό ιωδιούχο,
θαλασσινό, κρυσταλλιζέ ψιλό σε συσκευασία 1 κιλού και επιτραπέζιο αλάτι σε
συσκευασία 400 γραμμ.
Κατά τα λοιπά, ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας με
τα εργοστάσια, από τα οποία θα προμηθεύονται τα είδη τους, τα οποία θα πρέπει
να εφαρμόζουν το σύστημα HACCP.

18. ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΑ
Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του ν. 3438/2006.
Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόμιση βεβαίωσης της Δ/νσης
Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρημένη ιχθυόσκαλα ή από
εγκεκριμένη εγκατάσταση με HACCP καθώς επίσης και με κωδικό αριθμό ΕΕ.
Να αναφέρεται επί του τιμολογίου και του δελτίου αποστολής η ζώνη αλίευσης και
ο κωδικός της, η ονομασία και η προέλευση.
Το μέσο βάρος καθαρισμένου ψαριού (μερίδας) να είναι 250 γραμμ.
Τα κατεψυγμένα ψάρια να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες των 10 κιλών.
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Τα μαλάκια (σουπιές-καλαμάρια) να είναι βάρους 250 γραμμ. το κάθε τεμάχιο και
τα χταπόδια 1,5 με 2 κιλά το τεμάχιο και να είναι όλα κατεψυγμένα και
καθαρισμένα. (Τα καλαμάρια σε συσκευασία του ενός (1) κιλού.)
Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με το Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

19. ΠΙΤΣΕΣ – ΠΙΤΕΣ
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.
Η πίτσα θα έχει διάμετρο 17 cm τουλάχιστον & θα περιέχει κασέρι-ζαμπόν-πιπεριά μανιτάρια.
Ατομικές τυρόπιτες & σπανακόπιτες βάρους τουλάχιστον 120 γραμμάρια.

Οι Προμηθευτές όταν τους ζητηθεί είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δείγματα των
προϊόντων που προσφέρουν.
Για τα προϊόντα που ήδη προμηθεύεται το Κέντρο, δεν θα χρειαστεί η κατάθεση
δείγματος, αλλά εφόσον προσφέρονται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, αρκεί η Υ.Δ.
του Προμηθευτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ΄αρ…………

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………………………………………………..
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Συμβατικού τιμήματος …………………………€ + ΦΠΑ
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Αφενός
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. που εδρεύει στην …………………, και εκπροσωπείται νόμιμα
για την υπογραφή της παρούσας από τον …………………..………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται
στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην …………………….. *, έχει αριθμό
φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο
…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,
Λαμβάνοντας υπόψη :
1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια
……………….».
2) Την από …………….. και με αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του προμηθευτή , που
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της
Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την
υλοποίηση της Προμήθειας.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Προμήθεια: Είδη διατροφής.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Προϊόντων: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο
που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή
εκτέλεση των όρων της προμήθειας και την παραλαβή του ειδών (τμηματική – οριστική).
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Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά είδη που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να
παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού
διαστήματος.
Προσφορά: Η από …………………….. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την
εκτέλεση της προμήθειας , όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή ,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά
ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή .
Συμβατικό τίμημα: το συμβατικό αντάλλαγμα για την προμήθεια των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής
που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την προμήθεια «Υφασμάτινων (βαμβακίνων) ειδών
διατροφής. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή , σε
συνδυασμό με τους όρους της από …………………….. διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. ................... απόφαση
κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει ………………...
ΑΡΘΡΟ 3 ΕΙΔΗ & ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Προϊόντα και τιμές κατακύρωσης……………………………
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.
Έχει διάρκεια ενός (1) χρόνου και ορίζεται από …………………….. έως …………………… με δικαίωμα
παράτασης ενός (1) μήνα με μονομερή δήλωση του Κέντρου προς τον Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υλικών
με υπαιτιότητα του Προμηθευτή
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ.3 της διακήρυξης και με τα
παρακάτω:
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• Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα υλικά δεν παραδοθούν
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Προμηθευτή υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος.
• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
• Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του
προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.
• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη
πληρωμή του Προμηθευτή.
• Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από την διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή του Προμηθευτή θα ενεργείται μετά την υποβολή των τιμολογίων και την έκδοση από το
Κέντρο & θεώρηση των Χ.Ε. από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κανονικά μέσα εξήντα
(90) ημέρες από την έκδοσή του, καμία όμως αξίωση δεν μπορεί να υπάρχει από τον Προμηθευτή
για την καθυστέρηση που δεν οφείλεται στο ΚΕΝΤΡΟ.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με
αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού ……………………..
ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή , χωρίς
τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το
αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον
Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση
παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από
την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Καθ΄οV λη τη διαV ρκεια εκτεV λεσης της προμηV θειας, ο ΠρομηθευτηV ς θα πρεV πει να συνεργαV ζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
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2. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο σε σχέση ,με την μεταφορά και παράδοση των
συμβατικών ειδών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
5. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις,
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες,
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην
γνωστοποιήσει μέρος
ή το σύνολο της προμήθειας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
Ο Προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι
αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
Ο Προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους με οποιονδήποτε τρόπο
συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Προμηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της
παρούσας προμήθειας, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση
της προμήθειας αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά
σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που
ασχολούνται με την Προμήθεια , αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα
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άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για
τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον
Προμηθευτή , η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί
πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες,
θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί
στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα,
στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται,
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι
εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής , μόλις
ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς
την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα
Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον
Προμηθευτή , ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής αφενός βαρύνεται με
όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου,
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται
να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από
ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό
αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται
αποδοχή του αιτήματος.
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ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της
παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον………………………….). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως
παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία
την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την
ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών
υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή
μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για την προμήθεια,
που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον
ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της
καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν
υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών χωρίς την μεταβολή του συνολικού οικονομικού αντικειμένου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και στο μέτρο μόνο που δεν υπάρχει υπέρβαση των ανά είδος
ποσοτηV των και της προϋ πολογισθειVσας και κατακυρωθειVσας κατ΄ειVδος δαπαV νης.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας , γίνει
η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από …………………. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και
η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της
παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ
των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Προμηθευτή
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Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο
προϋ παV ρχον αυτηV ς δεν εV χει οποιαδηV ποτε ισχυV ηV μπορειV να ληφθειV υπ΄οV ψη για την ερμηνειVα των
όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από
την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος
………………., ΤΚ …………….. τηλ: ……. ……………… , fax ……. …………….., 210 …………………..
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη
διεύθυνση αυτή ή με φαξ.
ΑΡΘΡΟ 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί,
με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια
κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1)
έλαβε ο Προμηθευτής και δύο (2) το ΚΕΝΤΡΟ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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 ειδών διατροφής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό. 16η/2015 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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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Παπαρρηγοπούλου 7 Θες/νίκη ΤΚ 546 30
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 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….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία 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 την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με
αριθμ……… σύμβασης που θα υπογραφεί μαζί σας για την προμήθεια ειδών διατροφής (αρ. δ/ξης
16η/2015) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας και το οποίο ποσό καλύπτει
το 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ αξίας ΕΥΡΩ αυτής.
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 μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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