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ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ
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CPV

ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΙ ΑΙΘΜ. ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ< 69654-69656-69657-69658-69659-69660-69661-69662-69663-69664



ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 120000 € ( με τον Φ.Ρ.Α.) από το ΡΡΔΕ 2018
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ ανά ηθτοφμενο είδοσ

2. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα 210 μερεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ+.
3. Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ με δικαίωμα τριμθνθσ παράταςθσ ωσ προσ τθν
ολοκλιρωςθ (απορρόφθςθ) του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ
«ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ»

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΕΓΝΑΤΛΑΣ 9 ΦΛΩΛΝΑ

Ρόλθ

ΦΛΩΛΝΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

53100

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

533

Τθλζωωνο

23853/50266

Φαξ

23850/22175

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

sprom@nosflorinas.gr

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ

ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.florinahospital.gr

Διεφκυνςθ του προωίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ΤΟ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» και ανικει ςτο ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ και ςτθν 3 ΥΡΕ
ΔΥΤΛΚΘΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ).
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ
Εωαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό Ν.4412/2016.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ
(URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
γ)

Οι προςωορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr
Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από: το ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ ΓΑΦΕΛΟ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ
προαναωερκείςα διεφκυνςθ: ΕΓΝΑΤΛΑΣ 9 ΦΛΩΛΝΑ ΤΚ 53100 ΤΘΛ 23853/50266 ΦΑΧ 23850/22175

και τθν

δ)
H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ,
πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) :.. www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, κα είναι θλεκτρονικόσ και κα διενεργθκεί με τθ
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr. με ςυςτθμικουσ αρικμουσ ανάρτθςθσ 69654-69656-69657-69658-69659-69660-69661-69662-69663-69664.
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.Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο ΦΛΩΛΝΑΣ » .

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του Φορζα (Κ.Α.Ε. : 1511).

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ειδϊν ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ( CPV 15800000-6 απο το ΡΡΔΕ ζτουσ 2018
για το Νοςοκομείο ΦΛΩΛΝΑΣ , Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 120000 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ - (12) δϊδεκα μινεσ από τθν υπογραφι τθσ με δικαίωμα TIMHNHΣ
ωσ προσ τθν ολοκλιρωςθ (απορρόφθςθ) του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου.

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, αποκλειςτικά
προςωερόμενθσ τιμισ χαμθλοτερθ τιμθ ΡΟΥ ΚΑ ΔΟΚΕΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΟΜΕΝΑ

παράταςθσ

βάςει τθσ

1.

ΡΛΝΑΚΕΣ ΕΛΔΩΝ ΜΕ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ –ΣΤΑΚΕΕΣ ΤΛΜΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
i.
ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ
ii. ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ
iii. ΕΛΔΘ ΓΑΛΑΚΤΟΡΩΛΕΛΟΥ
iv. ΕΛΔΘ ΗΥΜΑΛΚΩΝ
v. ΕΛΔΘ ΡΟΤΩΝ (ΧΥΜΟΛ)

2.

ΡΛΝΑΚΕΣ ΕΛΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΘΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΛΑΜΟΦΟΥΜΕΝΘ ΜΕΣΘ
ΤΛΜΘ
i.
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΛΚΑ
ii. ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ – ΡΟΥΛΕΛΚΩΝ ΝΩΡΑ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
iii. ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΛΚΩΝ ΝΩΡΑ
iv. ΕΛΔΘ ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ ΝΩΡΑ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
v. ΕΛΑΛΟΛΑΔΑ

Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεταιςτον παρακάτω πίνακα

1.ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ -ΣΤΑΘΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
i.ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΟΛΕΙΟΥ ( ΜΕ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ -ΣΤΑΘΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ)

α/α

ΚΩΔΛΚΟΣ

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Ενδεικτικι
Τιμι
Μονάδοσ
χωρίσ ΦΡΑ

ΦΡΑ %

Ενδεικτικι
Τιμι
Μονάδοσ με
ΦΡΑ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
χωρίσ ΦΡΑ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
με ΦΡΑ

1.

01-47-7008

ΜΡΛΣΚΟΤΑ
ΔΛΑΦΟΑ

ΤΜX

3000,00

0,40

24

288,00

1200,00

1488,00

2.

01-47-8001

ΦΑΚΕΣ

ΚΛΛΟ

18,00

2,63

13

6,15

47,34

53,49

3.

01-47-8002

ΦΑΣΟΛΛΑ

ΚΛΛΟ

18,00

3,45

13

8,07

62,10

70,17
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4.

01-47-9061

ΑΛΑΤΛ ΜΤΝ

ΚΛΛΟ

7010,00

0,28

24

471,07

1962,80

2433,87

5.

01-47-9001

ΑΛΑΤΛ
ΘΜΛΧΟΝΤΟ

ΚΛΛΟ

100,00

0,28

24

6,72

28,00

34,72

6.

01-47-9002

ΑΛΑΤΛ ΨΛΛΟ

ΚΛΛΟ

40,00

24

2,69

11,20

13,89

7.

01-47-9003

ΑΛΕΥΛ

ΚΛΛΟ

120,00

13

8,74

67,20

75,94

8.

01-47-9004

ΑΥΓΑ

ΤΜΧ

7280,00

13

123,03

946,40

1069,43

9.

01-47-9006

ΔΥΟΣΜΟΣ

ΚΛΛΟ

1,00

24

1,15

4,80

5,95

10.

01-47-9007

ΗΑΧΑΘ

ΚΛΛΟ

410,00

24

65,93

274,70

340,63

11.

01-47-9009

ΞΥΔΛ

ΤΜΧ

90,00

24

4,54

18,90

23,44

12.

01-47-9010

ΡΛΡΕΛ
ΚΟΚΚΛΝΟ

ΚΛΛΟ

6,00

24

8,76

36,48

45,24

13.

01-47-9011

ΡΛΡΕΛ
ΜΑΥΟ
ΡΟΥΕΣ

ΚΛΛΟ

5,00

24

9,60

40,00

49,60

ΚΛΛΟ

120,00

24

78,91

328,80

407,71

24

190,08

792,00

982,08

24

156,33

651,36

807,69

24

50,40

210,00

260,40

13

52,42

403,20

455,62

13

52,42

403,20

455,62

13

2,15

16,50

18,65

24

162,86

678,60

841,46

13

118,25

909,60

1027,85

24

111,94

466,40

578,34

24

73,87

307,80

381,67

13

14,98

115,20

130,18

13

28,38

218,34

246,72

24

28,74

119,73

148,47

24

8,07

33,61

41,67

24

26,14

108,90

135,04

13

2,98

22,96

25,94

24

38,71

161,28

199,99

01-47-9012

15.

01-47-9014

ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ
ΚΟΝΚΑΣΕ

ΚΛΛΟ

792,00

16.

01-47-9016

ΦΥΓΑΝΛΑ

ΤΜΧ

708,00

17.

01-47-9017

ΧΥΜΟΣ
ΛΕΜΟΝΛ
ΥΗΛ
ΚΑΟΛΛΝΑ
(αςπρο)
ΥΗΛ BONNET
(κιτρινο)

ΤΜΧ

1000,00

01-47-9013

19.

01-47-9018

20.

01-47-9019

21.

0,56
0,13
4,80
0,67
0,21
6,08

8,00

14.

18.

0,28

2,74
1,00

0,92
0,21

ΚΛΛΟ

360,00

ΚΛΛΟ

360,00

ΝΛΣΛΣΤΕ

ΚΛΛΟ

11,00

01-47-9025

ΚΑΣΤΕ
ΡΑΟΥΝΤΕ
ΗΑΧΑΟΡΛΑΣ
ΤΛΚΘΣ

ΤΜΧ

1131,00

1,5
0,6

22.

01-47-9026

ΡΑΛΗΑ
ΦΕΤΕΣ

ΚΛΛΟ

240,00

3,79

23.

01-47-9027

ΚΟΜΡΟΣΤΑ

ΤΜΧ

440,00

24.

01-47-9029

ΜΑΜΕΛΑΔΕΣ
ΑΤΟΜΛΚΕΣ

ΤΜΧ

6156,00

25.

01-47-9030

ΤΜΧ

720,00

ΚΛΛΟ

18,00

ΣΕ

1,12

1,12

1,06
0,05

26.

01-47-9031

ΜΕΛΛ
ΑΤΟΜΛΚΟ
ΤΣΑΛ ΒΟΥΝΟΥ

27.

01-47-9036

ΕΛΛΕΣ ΜΑΥΕΣ

ΚΛΛΟ

39,00

28.

01-47-9037

ΛΓΑΝΘ

ΚΛΛΟ

6,50

29.

01-47-9047

ΧΑΛΒΑΣ

ΚΛΛΟ

27,50

30.

01-47-9049

ΤΑΑΜΟΣΑΛΑ
ΤΑ

ΚΛΛΟ

7,00

3,96
3,28

31.

01-47-9053

ΝΤΟΜΑΤΟΡΟ
ΛΤΟΣ 25Οgr

ΤΜΧ

144,00

1,12

0,16
12,13
3,07
5,17

ΣΥΝΟΛΟ
30378,00

12.849,45
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ii.ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ( ΜΕ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ -ΣΤΑΘΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ)
Είδοσ
Μονάδα
Ροςότθτα
Ενδεικτικι
ΦΡΑ%
Ενδεικτικι
Μζτρθςθσ
Τιμι
Τιμι
Μονάδοσ
Μονάδοσ ΜΕ
ΧΩΛΣ ΦΡΑ
ΦΡΑ

α/α

ΚΩΔΛΚΟΣ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
ΜΕ ΦΡΑ

1.

01-47-7001

ΨΩΜΛ

ΚΛΛΟ

6825,00

1,03

13

913,87

7029,75

7.943,62

2.

01-47-7005

ΣΑΝΤΟΥΛΤΣ
ΤΥΡΟΥ 70

ΤΜΧ

10899,00

0,27

13

382,55

2942,73

3.325,28

3.

01-47-7014

ΤΣΟΥΕΚΛ

ΚΛΛΟ

15,00

13

11,70

90,00

101,70

6,00
ΣΥΝΟΛΟ

11.370,60

17739,00

iii.ΕΙΔΘ ΗΥΜΑΙΚΩΝ ( ΜΕ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ -ΣΤΑΘΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ)

α/α

ΚΩΔΛΚΟΣ

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Ενδεικτικι
Τιμι
Μονάδοσ
ΧΩΛΣ ΦΡΑ

ΦΡΑ %

Ενδεικτικι
Τιμι
Μονάδοσ ΜΕ
ΦΡΑ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
χωρισ ΦΡΑ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
ΜΕ ΦΡΑ

1.

01-47-5001

ΑΣΤΑΚΛ 500gr

ΤΜΧ

264,00

0,49

13

16,82

129,36

146,18

2.

01-47-5002

ΚΛΚΑΑΚΛ
1κιλο

ΚΛΛΑ

324,00

1,06

13

44,65

343,44

388,09

3.

01-47-5003

ΜΑΚΑΟΝΛΑ
Νο2 1ΚΛΛΟΥ

ΚΛΛΑ

140,00

1,11

13

20,20

155,40

175,60

4.

01-47-5007

ΜΑΚΑΟΝΛΑ
Νο10 1ΚΛΛΟΥ

ΚΛΛΑ

200,00

1,11

13

28,86

222,00

250,86

5.

01-47-5008

ΚΛΛΑ

80,00

1,11

13

11,54

88,80

100,34

6.

01-47-5009

ΜΑΚΑΟΝΛ
ΚΟΦΤΟ
1
ΚΛΛΟΥ
ΜΑΚΑΟΝΛ
ΡΕΝΕΣ 1ΚΛΛΟΥ

ΚΛΛΑ

50,00

1,11

13

7,22

55,50

62,72

7.

01-47-5004

ΦΛΔΕΣ 500gr

ΤΜΧ

328,00

0,50

13

21,32

164,00

185,32
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8.

01-47-5006

ΚΟΥΣΚΟΥΣ
500gr

ΤΜΧ

204,00

0,78

13

20,69

159,12

ΣΥΝΟΛΟ

179,81

1488,91

1590,00

iv.ΕΙΔΘ ΓΑΛΑΚΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ( ΜΕ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ -ΣΤΑΘΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ)
α/α

ΚΩΔΛΚΟΣ

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Ενδεικτικι
Τιμι
Μονάδοσ
ΧΩΛΣ ΦΡΑ

ΦΡΑ %

Ενδεικτικι
Τιμι
Μονάδοσ ΜΕ
ΦΡΑ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
χωρισ ΦΡΑ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
ΜΕ ΦΡΑ

1.

01-47-3003

ΤΥΛ ΛΕΥΚΟ
ΑΓΕΛΑΔΛΝΟ

ΚΛΛΟ

1.400,00

4,73

13

860,86

6622,00

7482,86

2.

01-47-3004

ΓΛΑΟΥΤΛ FREE
0%
ΛΛΡΑΑ
ΑΤΟΜΛΚΘ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ

ΤΜΧ

834,00

0,64

13

69,39

533,76

603,15

3.

01-47-3008

ΤΜΧ

3.640,00

0,86

13

406,95

3130,40

3537,35

4.

01-47-3009

ΤΜΧ

3.660,00

0,64

13

304,51

2342,40

2646,91

5.

01-47-3010

ΓΛΑΟΥΤΛ
ΑΓΕΛΑΔΑΣ
(ατομικι
ςυςκευαςία)

ΤΜΧ

8.952,00

0,60

13

698,26

5371,20

6069,46

6.

01-47-3013

ΒΟΥΤΘΑΚΛΑ
10γρ.

ΤΜΧ 10 γρ

10.200,00

0,05

13

66,30

510,00

576,30

7.

01-47-3016

ΚΑΣΕΛ
ΓΚΟΥΝΤΑ

ΚΛΛΟ

500,00

5,80

13

377,00

2900,00

3277,00

8.

01-47-3018

ΓΑΛΑ
ΕΒΑΡΟΕ

ΤΜΧ

384,00

0,76

13

37,94

291,84

329,78

ΓΑΛΑ
1
ΛΛΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΘΣ
ΔΛΑΚΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΑΛΑ 500ml
7ΘΜΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
29.570,00

V.EIΔΘ
ΡΟΤΩΝ –
ΧΥΜΟΙ (ΜΕ
ΧΑΜΘΛΟΤΕ
Θ ΤΙΜΘ –
ΣΤΑΘΕΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΟΛΟ
ΤΟ ΕΤΟΣ)

24.522,81
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α/α

ΚΩΔΛΚΟΣ

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Ενδεικτικι
Τιμι
Μονάδοσ
ΧΩΛΣ ΦΡΑ

ΦΡΑ %

Ενδεικτικι
Τιμι
Μονάδοσ ΜΕ
ΦΡΑ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
χωρισ ΦΡΑ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
ΜΕ ΦΡΑ

1.

01-47-6001

ΣΥΜΡΥΚΝΩΜ
ΕΝΟΛ ΧΥΜΟΛ
ΑΝΑΜΕΛΚΤΟΛ
1ΛΛΤΟ

ΤΜΧ

500,00

0,80

24

96,00

400,00

496,00

2.

01-47-6012

ΣΥΜΡΥΚΝΩΜ
ΕΝΟΛ ΧΥΜΟΛ
ΦΥΣΛΚΟΛ
ΡΟΤΟΚΑΛΛ
250ml

ΤΜΧ

400,00

0,30

24

28,80

120,00

148,80

3.

01-47-6002

ΣΥΜΡΥΚΝΩΜ
ΕΝΟΛ ΧΥΜΟΛ
ΑΝΑΜΛΚΤΟΛ
250mL

ΤΜΧ

15000,00

0,30

24

1080,00

4500,00

5580,00

ΣΥΝΟΛΟ

6.224,80

15900,00

2. ΡΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΙ ΤΟΙσ ΕΚΑΤΟ (%)
ΣΤΘΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΜΟΦΟΥΜΕΝΘ ΜΕΣΘ ΤΙΜΘ

i ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
(ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΤΘΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΜΟΦΟΥΜΕΝΘ ΜΕΣΘ ΤΙΜΘ )
α/α

ΚΩΔΛΚΟΣ

Είδοσ

1.

01-47-2002

ΑΑΚΑΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝ
ΟΣ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

ΦΡΑ%

Ενδεικτικι
Τιμι Μονάδοσ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ
ΜΕ ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

Ενδεικτικι
Τιμι
Μονάδοσ ME
ΦΡΑ ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
χωρισ ΦΡΑ
ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
ΜΕ ΦΡΑ ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

ΚΛΛΟ

410,00

13

1,80

95,94

738,00

833,94
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2.

01-47-2021

3.

01-47-2022

ΣΡΑΝΑΚΛ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝ
Ο
ΦΑΣΟΛΑΚΛΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝ
Α ΣΤΟΓΓΥΛΑ

ΚΛΛΟ

90,00

13

1,62

18,954

145,80

164,754

ΚΛΛΟ

380,00

13

1,72

84,968

653,60

738,568

ΣΥΝΟΛΟ

1737,26

880,00

α/α

ii ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ -ΡΟΥΛΕΙΚΩΝ ΝΩΡΑ -ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
(ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΤΘΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΜΟΦΟΥΜΕΝΘ ΜΕΣΘ ΤΙΜΘ )
ΚΩΔΛΚΟΣ
Είδοσ
Μονάδα
Ροςότθτα
ΦΡΑ%
Ενδεικτικι
Ενδεικτικι
Ενδεικτικι
Μζτρθςθσ
Τιμι Μονάδοσ
Τιμι
Συνολικι
ΧΩΙΣ ΦΡΑ
Μονάδοσ ΜΕ αξία όλθσ τθσ
ΜΕ ΡΟΣΟΣΤΟ
ΦΡΑ ΜΕ
ποςότθτασ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ
ΡΟΣΟΣΤΟ
χωρισ ΦΡΑ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ
ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

1.

01-47-1001

ΚΟΤΟΡΟΥΛΑ
ΝΩΡΑ

ΚΛΛΟ

2000,00

13

2.

01-47-1002

ΚΕΑΣ ΝΩΡΟ
ΜΟΣΧΑΛ

ΚΛΛΟ

2100,00

13

3.

01-47-1003

ΛΟΥΚΑΝΛΚΑ
ΧΩΛΑΤΛΚΑ

ΚΛΛΟ

5,00

13

4.

01-47-1004

ΜΡΛΗΟΛΑ
ΧΟΛΛΝΘ

ΚΛΛΟ

200,00

13

5.

01-47-1007

ΑΝΑΚΛ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΛΛΟ

5,00

13

6.

01-47-1012

ΧΟΛΛΝΟ
ΨΑΧΝΟ

ΚΛΛΟ

200,00

13

3,10

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
ΜΕ ΦΡΑ ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

806

6200,00

7.006,00

2113,02

16254,00

18.367,02

2,899

22,30

25,20

113,88

876,00

989,88

4,485

34,50

38,99

137,02

1054,00

1.191,02

7,74

4,46

4,38

6,90
5,27

ΣΥΝΟΛΟ
4510,00

iii ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΝΩΡΑ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ(%) ΣΤΘΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΜΟΦΟΥΜΕΝΘ ΜΕΣΘ ΤΙΜΘ)

27.618,10
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α/α

ΚΩΔΛΚΟΣ

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

ΦΡΑ%

Ενδεικτικι
Τιμι Μονάδοσ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ
ΜΕ ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

Ενδεικτικι
Τιμι
Μονάδοσ ΜΕ
ΦΡΑ ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ
τθσ
ποςότθτασ
χωρισ ΦΡΑ
ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ
τθσ
ποςότθτασ
ΜΕ ΦΡΑ ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

1.

01-47-2001

ΑΝΛΚΟ

ΤΜΧ

82,00

13

0,44

4,69

36,08

40,77

2.

01-47-2003

ΑΓΓΟΥΑΚΛΑ

ΤΜΧ

763,00

13

52,57

404,39

456,96

3.

01-47-2004

ΚΑΟΤΑ

ΚΛΛΟ

113,00

13

15,57

119,78

135,35

4.

01-47-2005

ΚΟΛΟΚΥΚΑΚΛ
Α

ΚΛΛΟ

375,00

13

73,13

562,50

635,63

5.

01-47-2006

ΚΕΜΜΥΔΛΑ

ΚΛΛΟ

552,00

13

63,15

485,76

548,91

6.

01-47-2007

ΚΕΜΜΥΔΛΑ
ΦΕΣΚΑ

ΤΜΧ

5,00

13

0,49

3,75

4,24

7.

01-47-2009

ΛΑΧΑΝΟ

ΚΛΛΟ

573,00

13

45,44

349,53

394,97

8.

01-47-2010

ΛΕΜΟΝΛΑ

ΚΛΛΟ

655,00

13

127,73

982,50

1110,23

9.

01-47-2011

ΜΑΛΝΤΑΝΟΣ

ΤΜΧ

94,00

13

5,38

41,36

46,74

10.

01-47-2012

ΜΑΟΥΛΛ

ΚΛΛΟ

180,00

13

32,99

253,80

286,79

59,09

454,50

513,59

205,92

1584,00

1789,92

20,12

154,76

174,88

330,69

2543,80

2874,49

33,91

260,85

294,76

10,13

77,91

88,04

0,57

4,42

4,99

7,61

58,50

66,11

9,65

74,25

83,90

45,30

348,48

393,78

16,74

128,80

145,54

143,65

1105,00

1248,65

104,65

805,00

909,65

0,53

1,06

1,50

0,88

0,75

0,61

1,50

0,44
1,41
11.

01-47-2013

ΜΕΛΛΤΗΑΝΕΣ

ΚΛΛΟ

303,00

13
1,50

12.

01-47-2015

ΝΤΟΜΑΤΕΣ

ΚΛΛΟ

900,00

13
1,76

13.

01-47-2016

ΡΑΝΤΗΑΛΑ

ΚΛΛΟ

146,00

13
1,06

14.

01-47-2017

ΡΑΤΑΤΕΣ

ΚΛΛΟ

3220,00

13

15.

01-47-2018

ΡΛΡΕΛΕΣ
ΓΕΜΛΣΤΕΣ

ΚΛΛΟ

185,00

13

16.

01-47-2019

ΡΑΣΣΑ

ΚΛΛΟ

73,50

13

0,79
1,41

1,06
17.

01-47-2020

ΣΕΛΛΝΟ

ΚΛΛΟ

2,00

13
2,21

18.

01-47-2023

ΑΝΤΛΔΛΑ

ΚΛΛΟ

50,00

13

19.

01-47-2024

ΡΛΡΕΛΕΣ
ΜΑΚΛΕΣ

ΚΛΛΟ

49,50

13

20.

01-47-2025

ΚΟΥΝΟΥΡΛΔΛΑ

ΚΛΛΟ

198,00

13

1,17
1,50

1,76
21.

01-47-2026

ΑΚΤΛΝΛΔΛΑ

ΚΛΛΟ

80,00

13
1,61

22.

01-47-2028

ΑΧΛΑΔΛΑ

ΚΛΛΟ

500,00

13
2,21

23.

01-47-2030

ΜΑΝΤΑΛΝΛΑ

ΚΛΛΟ

700,00

13
1,15
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24.

01-47-2031

ΜΘΛΑ

ΚΛΛΟ

1900,00

13

434,72

3344,00

3778,72

22,88

176,00

198,88

81,20

624,63

705,83

297,57

2289,00

2586,57

130,00

1000,00

1130,00

137,80

1060,00

1197,80

20,96

161,25

182,21

64,01

492,36

556,37

0,69

5,28

5,97

1,76
25

01-47-2039

ΜΡΟΚΟΛΑ

ΚΛΛΟ

100,00

13

26.

01-47-2032

ΡΕΡΟΝΛΑ

ΚΛΛΟ

443,00

13

1,76
1,41

27.

01-47-2033

ΡΟΤΟΚΑΛΛΑ

ΚΛΛΟ

1526,00

13
1,50

28.

01-47-2034

ΟΔΑΚΛΝΑ

ΚΛΛΟ

500,00

13
2,00

29.

01-47-2035

ΣΤΑΦΥΛΛΑ

ΚΛΛΟ

400,00

13
2,65

30.

01-47-2036

ΚΑΡΟΥΗΛΑ

ΚΛΛΟ

645,00

13
0,25

31.

01-47-2037

ΝΕΚΤΑΛΝΛΑ

ΚΛΛΟ

373,00

13
1,32

32.

01-47-2041

ΣΚΟΔΑ

ΚΛΛΟ

3,00

13
1,76
ΣΥΝΟΛΟ

22.591,23

15689,00

iv.ΕΙΔΘ IXΘΥΟΡΟΛΕΙΟΥ ΝΩΡΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
(ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ(%) ΣΤΘΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΜΟΦΟΥΜΕΝΘ ΜΕΣΘ ΤΙΜΘ)
α/α

ΚΩΔΛΚΟΣ

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

ΦΡΑ%

Ενδεικτικι
Τιμι Μονάδοσ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ
ΜΕ ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

Ενδεικτικι
Τιμι
Μονάδοσ ΜΕ
ΦΡΑ ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ
τθσ
ποςότθτασ
χωρισ ΦΡΑ
ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ
τθσ
ποςότθτασ
ΜΕ ΦΡΑ ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

1.

01-47-4013

ΨΑΛΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝ
Ο ΡΕΚΑ

ΚΛΛΟ

208,50

13

6,5

176,18

1355,25

1.531,43

2.

01-47-4004

ΨΑΛ ΝΩΡΟ
ΡΕΣΤΟΦΑ

ΚΛΛΟ

600,00

13

5,75

448,50

3450,00

3.898,50

5.429,93
808,50

v.ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
(ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΘΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΜΟΦΟΥΜΕΝΘ ΜΕΣΘ ΤΙΜΘ)
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α/α

ΚΩΔΛΚΟΣ

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

ΦΡΑ%

Ενδεικτικι
Τιμι Μονάδοσ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ
ΜΕ ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

Ενδεικτικι
Τιμι
Μονάδοσ ΜΕ
ΦΡΑ ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
χωρισ ΦΡΑ
ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

Ενδεικτικι
Συνολικι
αξία όλθσ τθσ
ποςότθτασ
ΜΕ ΦΡΑ ΜΕ
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΡΤΩΣΘΣ

1.

01-47-9008

ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ
ΕΞΑΛΕΤΛΚΑ
ΡΑΚΕΝΟ

LITRO

1300,00

13

4,12

696,28

5356,00

6.052,28

2.

01-47-9045

ΘΛΛΕΛΑΛΟ

LITRO

90,00

24

1,094

23,63

98,46

122,09

ΣΥΝΟΛΟ

6.174,37

1390,00
ΣΥΝΟΛΟ

120007,46

Δίνεται θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για ζνα τμθμα ( κατθγορια ) ι περιςςότερα του διαγωνιςμοφ που αναφζρονται ςτον
ανωτζρω Ρίνακα,

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ
πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
-

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εωαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εωαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο
λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου
Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»

-

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων Συμβάςεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαωάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν,
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,

-

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) του άρκρου 5 τθσ απόωαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν

,

2

1
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-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των ωορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ
διατάξεισ»,

-

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςωάλιςθ τθσ διαωάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α'
66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν
3
του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα» , τθσ κοινισ απόωαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόωαςθσ του Υωυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν επιχϊριεσ εταιρίεσ]

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραωα και ςτοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

-

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ»

-

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν
από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ,
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν
δεν αναωζρονται ρθτά παραπάνω.

-

Των αποφάςεων-εγγράφων

-

Τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)

-

. Τθν ΥΑ Ρ1/B/2013 (Α’ 2677) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) ».

-

Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. Ρ1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΛΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ )

-

Τθν υπ αρ απόωαςθ ΕΚΑΡΤΥ 33722/24-5-2012 και τθν 5/1-6-2012 ςυνεδρίαςθ από ΕΡΥ ( ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραωϊν
Το υπ αρ ΑΡ. 853 27/3/2018 τθσ ΕΚΑΡΥ < διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ για τισ διατάξεισ του Ν4472/2017 και τισ ςυμβάςεισ προμθκεφων
και υπθρεςιϊν των Φορζων Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ και τθσ Εκνικισ Κεντρικισ Αρχισ Ρρομθκειων Υγείασ >
-Τθν υπ αρ 176/11-9-2018 ΘΕΜΑ 1 απόφαςθ του ΔΣ < Ζγκριςθ προγράμματοσ προμθκειϊν ,ζργων και υπθρεςιϊν ΡΡΔΕ ζτουσ
2018 με τθν οποία εγκρίκθκε ο καταρτιςκείσ ςε εωαρμογι του υπ’ αρικμ. 853/27-3-2018 εγγράωου τθσ ΕΚΑΡΥ,
πίνακασ προγραμματιςμοφ των ετθςίων αναγκϊν του Γ.Ν. Φ Λ Ω  Λ Ν Α Σ
ςτον οποίο περιλαμβάνονται -μεταξφ άλλων οι
κωδικοί: «ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ( CPV 15800000-6 » και προχπολογιςμό 1 2 0 0 0 0 € με Φ.Ρ.Α,
ον

- Τθν υπ’ αρ 32/14-2-2019 ΚΕΜΑ 5 . ) με…ΑΔΑ ΨΡΔ246907Λ-82Λ απόωαςθ του ΔΣ του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλϊρινασ, για τθν ζγκριςθ
τθσ διενζργειασ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ειδϊν…ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ και εχει
οριςκεί επιτροπι αξιολόγθςθσ του εν λόγο διαγωνιςμοφ. Νόμοσ 4412/2016 άρκρο 221
-Τουσ ςυςτθμικουσ αρικμουσ του εν λογω διαγωνιςμου: 69654-69656-69657-69658-69659-69660-69661-69662-69663-69664
-Τθν υπ αρ 32/18-2-2019 ΑΡΟΦΑΣΘ ΑΝΑΛΘΨΘ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ

ΜΕ ΑΔΑ Ω0ΒΝ46907Λ-ΗΔ3 ..και ΑΔΑΜ 19REQ004472394

-των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν
από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται
ρθτά παραπάνω.
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.),
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 29/3/2019 …θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:00 π.μ.,
δθλαδι μετά από κανονικι προκεςμία 22 ΘΜΕΩΝ
Εναρξθ υποβολθσ προςφορων 21/2/2019 θμερα ΡΕΜΡΤΘ και ωρα 11π.μ.
Καταλθτικθ θμερομθνια υποβολθσ προςφορων 22/3/2019 θμερα ΡΑΑΣΚΕΥΘ ωρα 1.00 π.μ.
1.6

Δθμοςιότθτα

Α.

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ

Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, κακϊσ και θ περίλθψθ αυτοφ, καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) http://www.eprocurement.gov.gr
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : www.promitheus.gov.gr,
όπου ζλαβε Συςτθμικουσ Αρικμουσ 69654-69656-69657-69658-69659-69660-69661-69662-69663-69664 >
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμωωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 ςε:
o
μία θμεριςια τοπικι εωθμερίδα (Βιμα Φλϊρινασ)
o
μία θμεριςια εωθμερίδα ΑΚΘΝΩΝ ( ΓΕΝΛΚΘ ΔΘΜΟΡΑΣΛΩΝ)
o
μια εβδομαδιαια τοπικθ Φλωρινασ ΘΧΩ
Θμερομθνία αποςτολισ προσ δθμοςίευςθ ςτισ εφθμεριδεσ : ΔΕΥΤΕΑ 18/2/2019
Θμερομθνία δθμοςίευςθσ : Τετάρτθ 20/2/2019
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) και ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Επίςθσ, θ Διακιρυξθ και θ περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) http://florinahospital.gr ςτισ 20/2 /2019 , θμζρα Τετάρτθ.

Γ.
Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: Τον/Τουσ αναδόχουσ εφόςον προκφψουν.
Tα ζξοδα δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ, ςε τοπικζσ εωθμερίδεσ, κα καταβάλλονται ςε κάκε
περίπτωςθ από τον μειοδότθ/τεσ που κα ανακθρυχκεί/οφν προμθκευτισ/τζσ με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν (άρκρο 4 του Ν. 3548/2007), (άρκρο 46 του Ν.3801/2009) και (άρκρο 377 του Ν.4412/2016).
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των απαραίτθτων ανακοινϊςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο κα βαρφνουν τουσ προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ κα
κατακυρωκοφν είδθ του διαγωνιςµοφ και κα κα πρεπει να καταβλθκουν ςε λογοριαςμό που κα του υποδειξει θ ανακετουςα αρχθ .

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1

Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:







2.1.2

θ παροφςα Διακιρυξθ 8./2019 με τα παραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ
Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ
το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ
Το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ
Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ
Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ
πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
2.1.3

Ραροχι Διευκρινίςεων

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθωιακά
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει
δεν είναι ψθωιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαωερόμενοι
οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το
αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςωορϊν,
β) όταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςωορϊν, δεν
απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν
2.1.4

Γλϊςςα

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε
από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει
ςυνταχκεί το ζγγραωο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα – εταιρικά ι μθ ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι
γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
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2.1.5

Εγγυιςεισ

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ
τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν
και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ
χρεογράωων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω
παραγράωου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα
αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον
Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ ωορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα
παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο δε εκδότθσ
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ
υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςωοράσ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ (παρ. 4, άρκρου 72, ν.4412/2016).
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
Ραράρτθμα ΣΤ: υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1

Δικαίωμα ςυμμετοχισ

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων
οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα
Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ

2.2.2.1.
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ
(προςωζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 2095 ευρϊ € ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ του
προμθκευτι ςε όλα τα ειδθ. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ του ςε μια κατθγορία των ειδϊν οι εγγυθτικι ςυμμετοχισ κα είναι ςφμφωνα
με το επιςυναπτόμενο πίνακα
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ

1.

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ

ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ

ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 2%

ΡΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ –ΣΤΑΘΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ

10647,40

12849,45

212

ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ

10062,48

11370,60

201

ΕΛΔΘ ΓΑΛΑΚΤΟΡΩΛΕΛΟΥ

21701,60

24522,81

434

ΕΛΔΘ ΗΥΜΑΛΚΩΝ

1317,62

1488,91

26

5020

6224,80

100

ΕΛΔΘ ΡΟΤΩΝ (ΧΥΜΟΛ)

2.

ΡΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ

ΡΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΡΤΩΣΘΣ

ΕΡΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΘΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

ΔΙΑΜΟΦΟΥΜΕΝΘ ΜΕΣΘ ΤΙΜΘ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΛΚΑ

1537,40

1737,26

30

27618,10

488

19992,24

22591,23

399

4805,25

5429,93

96

5454,46

6174,37

109

104979,25

120000

2095

ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ – ΡΟΥΛΕΛΚΩΝ ΝΩΡΑ
24440,80

– ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΛΚΩΝ ΝΩΡΑ
ΕΛΔΘ

ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ

ΝΩΡΑ

–

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΕΛΑΛΟΛΑΔΑ
ΓΛΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΔΩΝ

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ
όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςωοράσ του άρκρου
2.4.5 τθσ παροφςασ άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον
προςωζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016

2.2.2.3.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, αν παρζχει ψευδι
ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ όπωσ αυτά αναωζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.6, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν
παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.
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Λόγοι αποκλειςμοφ

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για
ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαωκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ
απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ
L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ ωορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και
3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ
Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ
166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν
εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ
και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαωίων αωορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ
τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε
πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και
αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου
είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςωζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά
τθν καταβολι ωόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςωζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αωοροφν τισ ειςωορζσ
κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςωάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ
ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα,
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ: αα) τρεισ

(3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2)
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πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αωοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων
που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ
ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ςυνιψε ςυμωωνίεσ με άλλουσ
οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί
αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο του
επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε
τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.

2.2.3.4. Ο προςωζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω
περιπτϊςεισ.
2.2.3.5. Ο προςωζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω
περιπτϊςεισ

2.2.3.6. Ρροςωζρων οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2.
γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν
αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ
ωορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα το ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει
αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόωαςθ.
2.2.3.7. Θ απόωαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται
ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ ωορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόωαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του
αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
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2.2.4

Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ

Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι
ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ
ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε
αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι
ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.

2.2.5 Οικονοµικι και χρθµατοοικονοµικι επάρκεια.Δεν απαιτείται

2.2.6

Τεχνικι και επαγγελµατικι ικανότθτα

H τεχνικι προςωορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με
το κεωάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ” του Ραραρτιματοσ Λτθσ Διακιρυξθσ, περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραωα και δικαιολογθτικά, βάςει των
οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςωερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ
.
αναωερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με τα ιςχφοντα διεκνι ι/και
ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισαπαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν.
4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικάδιαςωάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ
οργανιςμοφσ
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράωου
2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράωου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
.
ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι
τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.

2.2.9 .1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράωου
2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ
προςωοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από
τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7. Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορωθ είναι αναρτθμενο ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣΘΔΘΣ (www.eaadhsy.gr )
Οι οικονομικοί φορείσ κα ςυμπλθρϊςουν ζντυπο ΤΕΥΔ για τθ ςυμμετοχι τουσ και κα το υποβάλλον θλεκτρονικά
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα ωυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
ενόσ οικονομικοφ ωορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα ΤΕΥΔ το οποίο είναι
δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό
εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον
οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.9.2

Αποδεικτικά μζςα

Τα αποδεικτικά μζςα πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςωοράσ και ςε περίπτωςθ που θ ιςχφσ τουσ λιξει
μζχρι τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να τα προςκομίςουν επικαιροποιθμζνα ϊςτε να είναι εν ιςχφ
κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
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Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράωουσ
2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στθν περίπτωςθ που προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμωωνα με τθν
παράγραφό 2.2.8 . τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραωοι 2.2.4- 2.2.6)
Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εωόςον ο τελευταίοσ δεν
πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράωων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ
ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναωείσ πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ
ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο
ςυμβάςεων, εικονικό ωάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Ι διλωςθ
για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (TEΥΔ)ΤΕΥΔ) του άρκρου 79
παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ
διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ
προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο
που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του
ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα
πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραωο 2.2.3.1
β) για τισ παραγράωουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι
απόωαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ
με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε ωορά ιςχφουν. Τα ωυςικά πρόςωπα
(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ ωορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ
ωορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατωόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό αυτό
δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου
2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραωα
ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ
παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο
πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ.

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόωαςθ
αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ)
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί
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ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αωενόσ
θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ
ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραωισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίγραωα των εν λόγω πιςτοποιιςεων ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν εν
λόγω παράγραωο και πίνακα τεκμθρίωςθσ ςτον οποίο κα αναωζρονται ο ωορζασ πιςτοποίθςθσ, το πρότυπο διαχείριςθσ, ο
ςκοπόσ/καλυπτόμενο αντικείμενο, ο αρικμόσ του πιςτοποιθτικοφ, θ θμερομθνία αρχικισ ζκδοςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ αυτοφ.
Συγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ, ςφμωωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:

Α/Α

ΦΟΕΑΣ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣ
ΘΣ

ΡΟΤΥΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ

ΣΚΟΡΟΣ/
ΚΑΛΥΡΤΟΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α.
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚ
ΟΥ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΑΧΙΚΘΣ
ΕΚΔΟΣΘΣ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΛΘΞΘΣ

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο,
προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του διαγωνιηομζνου). Από
τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α
που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου
διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.5. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ
διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορωϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά
τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ
πιςτοποιθτικό εγγραωισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναωζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραωι των εν λόγω οικονομικϊν ωορζων ςτον
επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραωι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αωορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο
επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν που αναωζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραωισ τουσ.
Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για
κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραφο
2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων
αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
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2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1

Κριτιριο ανάκεςθσ

-Κριτιριο κατακφρωςθσ θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςθ τθσ χαμθλοτερθσ τιμισ
ΡΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΟΜΕΝΑ

ΡΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ –ΣΤΑΘΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
i. ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ
ii. ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ
iii. ΕΛΔΘ ΓΑΛΑΚΤΟΡΩΛΕΛΟΥ
iv. ΕΛΔΘ ΗΥΜΑΛΚΩΝ
v. ΕΛΔΘ ΡΟΤΩΝ (ΧΥΜΟΛ)
ΡΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΘΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΜΟΦΟΥΜΕΝΘ
ΜΕΣΘ ΤΙΜΘ
vi. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΛΚΑ
vii. ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ – ΡΟΥΛΕΛΚΩΝ ΝΩΡΑ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
viii. ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΛΚΩΝ ΝΩΡΑ
ix. ΕΛΔΘ ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ ΝΩΡΑ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
x. ΕΛΔΘ ΕΛΑΛΟΛΑΔΑ

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1

Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν

Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ
ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ .
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφ
φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηε
θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτι

2.4.2

Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν

*Θλεκτρονικι Διαδικαςία+
2.4.2.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό ωάκελο,
ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόωαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν
εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόωαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραωοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραωισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
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2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από
το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω
Υπουργικισ Απόωαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςωοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε
περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι
ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςωορά ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςωορά του οικονομικοφ
ωορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςωζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςωοράσ του που ζχουν
εμπιςτευτικό χαρακτιρα , ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει
πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ
ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςωερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι
προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ
θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράωοντα
ψθωιακά και υποβάλλονται από τον προςωζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι ωόρμα του ςυςτιματοσ
και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραωεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςωζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράωεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε
μορωι αρχείων τφπου .pdf και εωόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, ωζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι
ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςωοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό ωορζα με μινυμα
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ
θλεκτρονικισ προςωοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι ςφμωωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία
και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ
φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςωζροντεσ και υποψιωιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν
υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ .

2.4.3

Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»

2.4.3.1 Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016. Οι
προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορωι αρχείου doc, ςτθ
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛΛ),
γ)Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει
ςτθν ζνωςθ.
Υπογραωι ΤΕΥΔ
Σφμωωνα με τθν παρ. 13 του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017:
- Κατά τθν υποβολι ΤΕΥΔ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα θ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των ωυςικϊν
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων
ι ελζγχου ςε αυτόν. - Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα για τθν εωαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι αίτθςθσ
ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται kai ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν
θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ ωζρουν προθγμζνθ ψθωιακι υπογραωι.
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2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι (παράρτθμα Β) περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει
ιδίωσ τα ζγγραωα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςωερόμενων ειδϊν, με βάςθ το
κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.


Ρλιρθ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ςυμωωνία, τόςο με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και τουσ λοιποφσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ όςο και τα ςυνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά ωυλλάδια) ι δικαιολογθτικά, ϊςτε να επιτυγχάνεται
αντικειμενικι αξιολόγθςθ.
Ζγγραφθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνει: α) ότι θ προςωορά του πλθροί πλιρωσ τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ
προδιαγραωζσ του διαγωνιςμοφ, β) ότι θ προςωορά του ιςχφει για διάςτθμα τουλάχιςτον 210 θμερϊν . ) Στθν Τεχνικι προςωορά κα
αναγράωεται το προςωερόμενο είδοσ ςφμωωνα με τον πίνακα των υπό προμικεια ειδϊν του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Αϋ τθσ
παροφςασ και κα δθλϊνεται ότι: «τα προςωερόμενα είδθ κα είναι ςφμωωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ διακιρυξθσ, κα
είναι Αϋ ποιότθτασ, νόμιμα και ευρζωσ κυκλοωοροφντα ςτθν αγορά, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του κϊδικα τροωίμων και ποτϊν, τισ
αποωάςεισ του Α.Χ.Σ., τισ Αγορανομικζσ, Κτθνιατρικζσ και Υγειονομικζσ διατάξεισ και τισ επί μζρουσ παραγγελίεσ των υπθρεςιϊν».
Ο ςυμμετζχων πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςωορά του το εργοςτάςιο, ςτο οποίο κα καταςκευαςτεί το προςωερόμενο
τελικό προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ του για τισ κατθγορίεσ : Αλλαντικά,
Αναψυκτικά,
Είδθ Ραντοπωλείου (ηυμαρικά, όςπρια), Ζλαια,
Κομπόςτεσ, Κατεψυγμζνα λαχανικά
Κατεψυγμζνα ψάρια
Ρροςωορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ παραπάνω υπεφκυνθ διλωςθ κα κρίνεται απορριπτζα.
Εάν διαπιςτωκεί από τθν υπθρεςία ανυπαρξία του εργοςταςίου που δθλϊκθκε με τθν προςωορά, κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ, θ προςωορά απορρίπτεται.
Αντίγραφο τθσ οικονομικισ προςφοράσ χωρίσ τιμζσ.
Και όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά, κτλ που/αν ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Διευκρινίηουμε ότι, εάν κάποιο από τα
δικαιολογθτικά των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τα οποία ηθτοφνται από τθν εν λόγω διακιρυξθ και αποδεικνφονται αιτιολογθμζνα από
τουσ προςφζροντεσ ότι δεν απαιτοφνται πλζον λόγω κατάργθςισ τουσ να μθν κατατεκοφν.

.
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2.4.3.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςωορϊν
Στον ωάκελο τθσ οικονομικισ προςωοράσ τοποκετείται απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα
(εκ
των
οποίων
το
ζνα
πρωτότυπο και το δεφτερο ωωτοαντίγραωο), θ οποία κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςωοράσ, επί ποινι απόρριψθσ,
διαμορωωμζνα ωσ εξισ:
Ι Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα με το υπόδειγμα
ςτο Ραράρτθμα II τθσ διακιρυξθσ:
Ι τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα
ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ.
Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. Στθν
προςωορά κα αναγράωεται το ποςοςτό Φ.Ρ.Α επί τοισ εκατό ςτο οποίο υπάγεται κάκε είδοσ.
Ϊσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥ Ϊ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΪ προσ
ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ .
Ο κωδικόσ παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΡΥ είναι υποχρεωτικό να αναγράωεται ςτθν οικονομικι προςωορά

Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ ορίηεται
κατωτζρω:
Τιμζσ
- Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ %.
- Εωόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι ωόρμα οικονομικισ προςωοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί ποςοςτό
ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςωορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι ωόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα
ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςωοράσ, τθν τιμι με τρία (3) δεκαδικά ψθωία (αρικμό), που προκφπτει μετά τθν αωαίρεςθ
του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςωζρουν από τθν τιμι Αναωοράσ (προχπολογιςμοφ), που τίκεται ςτθν παροφςα
διακιρυξθ για τθν αντίςτοιχθ κατθγορία (α/α) του πίνακα των υπό προμικεια ειδϊν του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ϋ.
Ραράδειγμα :
Τιμι αναφοράσ για ςφγκριςθ των προςφορϊν χωρίσ Φ.Ρ.Α. : Κοτόπουλο νωπό μποφτι :
11.159,29
Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςωζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ προχπολογιςμοφ (όπωσ ακριβϊσ
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ηθτείται από τθ διακιρυξθ) ςε ποςοςτό 10%. Στθν ειδικι θλεκτρονικι ωόρμα τθσ οικονομικισ προςωοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει
ωσ τιμι προςωοράσ 11.159,29 – (11.159,29 x
0,10) = 10.043,36.
Επιςθμαίνεται ότι θ παραπάνω τιμι αναφοράσ ςφμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωκεί ζμμεςα το ποςοςτό ζκπτωςθσ
που δίνεται για το είδοσ και δεν είναι θ τελικι τιμι πϊλθςθσ.
- Κακϊσ θ οικονομικι προςωορά, δθλαδι το προςωερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςωζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςωορά του ψθωιακά υπογεγραμμζνο αρχείο, ςφμωωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςωοράσ του
Ραραρτιματοσ

2.4.5

Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 210 θμερων από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ.
Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με
αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν
παράγραωο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ
ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο
ςυμωζρον, οπότε οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςωορά και τθν
εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ.

2.4.6

Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ
2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςωορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εωόςον επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαωινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμωωνα με τθν παράγραωο
3.1.1.(Θλεκτρονικι αποςωράγιςθ προςωορϊν) τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι
αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά.
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ.
θ) οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ
τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1

Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςωράγιςθ των προςωορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ),
προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ των ωακζλων των προςωορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςωορά» τθν Ραραςκευι 29/3/2019 .και ϊρα 11
π.μ., δθλ. 4 θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν τθν 22/3/2019 θμερα ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΩΑ 1 π.μ.



Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι



Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ
ανακζτουςα αρχι

Με τθν αποςωράγιςθ των ωσ άνω ωακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςωζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ
προςωορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιωφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςωοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ
εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραωα ι δικαιολογθτικά που
ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςωοράσ τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2

Αξιολόγθςθ προςφορϊν

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των
αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εωαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςωορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράωεται από τα μζλθ του οργάνου
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςωορϊν των προςωερόντων, των οποίων
τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν
απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων
τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο
κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ
τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμωωνα με τα ανωτζρω, αποςωραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι
πρόςκλθςθ οι ωάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςωορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν των προςωερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ
προςωορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι
προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ
οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο
όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν
ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ
ιςότιμεσ προςωορζσ
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω
ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ
ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ.

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
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3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι
αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό
θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςωράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν
ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραωθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςωορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το ΤΕΥΔ σ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ
ςφμωωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.6 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν
διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4 -2.2.6 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ
διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ
είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Επιςυμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπθ του διαγωνιςμου με αιτιολογθμενθ ειςθγθςθ του , μπορεί να προτείνει τθν κατακυρωςθ τθσ
ςυμβαςθσ για ολόκλθρθ θ μεγαλυτερθ θ μικροτερθ ποςοτθτα κατά ποςοςτο ςτα εκατο ωσ εξθσ
Σε περιπτωςθ μεγαλθτερθσ ποςοτθτασ, το ποςοςτο ςυτο δεν μπορει να υπερβαινει το 30% για διαγωνιςμουσ με προυπολογθςκθςα δαπανθ
εωσ 100000€ περιλαμβανομηνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμουσ με προυπολογθςκθςα δαπανθ από 100.001€ και άνω
περιλαμβανομηνουυ Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1 άρκρο 104, Ν. 4412/2016).
Σε περιπτωςθ μικροτερθσ ποςοτθτασ το ποςοςτο αυτό δεν μπορει να υπερβαινει , το 50% (παραγρ. 1 άρκρο 104, Ν. 4412/2016).
Για κατακυρωςθ μεροσ τθσ ποςοτθτασ κατω του κακοριηομενου ωσ ανωτερου ποςοςτου απαιτειται θ ςυμωωνθ γνωμθ του αναδοχου

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ
κατακφρωςθσ.
3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραωο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ
των προςωορϊν, ςε κάκε προςωζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςωορά, ςφμωωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον
προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόωαςθ αναωζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμωωνα με τθν επόμενθ παράγραωο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εωόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα
κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραωο 3.4. τθσ παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο
τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποωάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εωόςον ο τελευταίοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά
τθσ παραγράωου 2.2.7.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόωαςθσ
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ κζτοντασ του προκεςμία που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμωωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ,
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον
προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά.
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3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί
ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό ωορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με
θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου
οικονομικοφ ωορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ
ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςωυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του
διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραωο ςε μορωι
θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο ωζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ
θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςωεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα
ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςωυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν
ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςωυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ
ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςωυγι ςε κάκε ενδιαωερόμενο τρίτο ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ.1 του αρ.
365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 1 του αρ.
365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποωαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςωυγισ και των
ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι
απορρίπτει τθν προςωυγι με απόωαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ
τθσ προςωυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί ωορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςωυγισ από τθν ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και
τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ
προδικαςτικισ προςωυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ.
4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί
διαωορετικά.

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό
τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα
ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ
διαδικαςία ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα
ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ, καλισ λειτουργίασ)

4.1.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το
φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά ωσ προσ ο,τι αωορά τισ εγγυιςεισ ιςχφουν τα αναωερόμενα ςτο άρκρο 72 ν.4412/2016
Στθν περίπτωςθ που θ αξία τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει είναι μικρότερθ ι ίςθ των 2.500,00€ εκτόσ ΦΡΑ, δεν απαιτείται θ παροχι
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.5.
ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα ΣΤ τθσ Διακιρυξθσ 1/2019 .και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε
απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ
τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ
επιςτροωι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο
Αςτικόσ Κϊδικασ.
4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κα πρεπει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθκό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α
του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ
τουσ.
4.4

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ
όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.
Οποιαδιποτε όμωσ τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράωωσ και κα υπογράωεται και από τουσ δφο
ςυμβαλλόμενουσ, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προωορικι ςυμωωνία.
4.5

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ
εκτζλεςισ τθσ, εωόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και,
ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν
Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ
ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί τμθματικά με ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ μετά τθν εκτζλεςθ κάκε παραγγελίασ και τθν διενζργεια
ποςοτικισ-ποιοτικισ παραλαβισ.
5.1.2 Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ (παρ. 4 , άρκρου 200 ν.4412/16) κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
5.1.3. Στθν αμοιβι του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Ροςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αωαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου ποςοφ παρακρατοφμενου υπζρ τρίτων,
ςφμωωνα με τθν αρικ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε εωαρμογι του άρκρου 3 του Ν. 3580/2007
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ
ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
δ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016..
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ
ποςοφ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και ωόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ
τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και τθσ ςφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραωεί με τον ανάδοχο,
ςυμμορωϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ.
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ χωρίσ ΦΡΑ), παραμζνουν ςτακερά και δεν υπόκεινται ςε καμία
ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθ ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ.
5.1.2 Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:
1.Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ
ςτθν αποκικθ, ςφμωωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016.
2. Αποδεικτικό ειςαγωγισ των ειδϊν τθν αποκικθ του ωορζα.
3. Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν
4. Ριςτοποιθτικά ωορολογικισ και αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν δφναται να ηθτείται και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εωόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία.
Σε περίπτωςθ που θ εξόωλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείοκακίςταται υπεριμερο,
ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εωαρμογισ των νόμων4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (TEΥΔ)ΦΕΚ 107/9-52013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΛΧΕΛΙΣΕΪΝΚΑΛ ΔΙΜΟΣΛΪΝ ΑΧΪΝ».Ι προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό
διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι τουςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του
Νοςοκομείου και του Ανάδοχο, που αωοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναωζρονται
ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οωείλεται ςε υπαιτιότθτα
του παρόχου (TEΥΔ)μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.).
5.1.3 . Toν Ανάδοχο βαρφνουν όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (TEΥΔ)Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.
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5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εωόςον δεν ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά
υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τισ παραγράωουσ 6.1 και 6.2 τθσ παροφςασ

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν ωορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ
που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο
5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που
παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που
παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του
αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του
εφλογου, κατά τα διάωορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ ωόρτωςθσ παράδοςθσ.
Εωόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ
επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του
ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε ωορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εωόςον
προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εωόςον ο
ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ
ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. Επί τθσ προςωυγισ, αποωαςίηει το αρμόδιο
αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν.
4412/2016 οργάνου.
Θ εν λόγω απόωαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε ωφςεωσ διοικθτικι προςωυγι.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν

6.1.1. Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Λδρφματοσ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι ςτισ
αποκικεσ του. ,Θ παραγγελία για τθν προμικεια των ειδϊν κα δίδεται από το Νοςοκομείο ςτουσ προμθκευτζσ εγγράωωσ ι τθλεωωνικϊσ 24
ϊρεσ τουλάχιςτον πριν από τθν επικυμθτι θμερομθνία παράδοςθσ του είδουσ, εκτόσ από τα είδθ νωπά κρζατα, κοτόπουλα και ψάρια, τα
οποία κα παραδίδονται αυκθμερόν από τθ λιψθ τθσ παραγγελίασ. Ραραγγελία που κα δίδεται ςε μικρότερο χρονικό διάςτθμα κα
εκτελείται εωόςον υπάρχει θ δυνατότθτα από τουσ προμθκευτζσ να τθν εκτελζςουν χωρίσ να αποβεί ςε βάροσ τθσ ποιότθτασ των
παραγγελκζντων ειδϊν.
Ο προμθκευτισ που δεν ζχει κακθμερινι παράδοςθ, είναι υποχρεωμζνοσ ςφμωωνα με τισ ζκτακτεσ κυρίωσ ανάγκεσ του
Νοςοκομείου να εκτελεί τισ ςχετικζσ παραγγελίεσ για όςεσ ωορζσ τθν εβδομάδα του ηθτθκεί.
Οι μειοδότεσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν προσ το Νοςοκομείο επαρκι ςτοιχεία όπωσ τθλζωωνα, ΦΑΞ, Ταχ. Δ/νςθ κ.λ.π.,
προκειμζνου να τουσ αποςτζλλονται οι παραγγελίεσ, κακϊσ επίςθσ και να ανταποκρίνονται άμεςα και γριγορα ςτισ παραγγελίεσ.
Ο προμθκευτισ ςε περίπτωςθ που το είδοσ τθσ παραγγελίασ δεν υπάρχει ςτθν αγορά, οωείλει να ενθμερϊςει ζγκαιρα τθν
διεφκυνςθ του Νοςοκομείου για τθν αλλαγι του ςυςςιτίου, παράλλθλα δε με τθν παραπάνω ενθμζρωςθ κα πρζπει να προςκομίςει
βεβαίωςθ του αρμόδιου ωορζα (Διεφκυνςθ Αγορανομίασ, Κεντρικι Αγορά, Λαχαναγορά, Λχκυόςκαλα), που κα επιβεβαιϊνει τθν
ζλλειψθ του είδουσ ςτθν αγορά.
Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται εντόσ των χϊρων αποκικθσ του Νοςοκομείου με ωροντίδα, δαπάνεσ και μεταωορικά μζςα του
προμθκευτι, τα οποία κα είναι εντελϊσ κακαρά και απολυμαςμζνα.
Τα προμθκευόμενα είδθ κα παραδίδονται με δελτία αποςτολισ/τιμολόγια ςτα οποία κα αναγράωονται όλα τα ςτοιχεία που
προβλζπονται από τον Κϊδικα Φορολογικϊν Στοιχείων και τισ ιςχφουςεσ Αγορανομικζσ Διατάξεισ.
Στα δελτία αποςτολισ/τιμολόγια κα αναγράωεται επίςθσ ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ι ο αρικμόσ τθσ παραγγελίασ.
Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι κα διενεργείται από Τριμελι Επιτροπι μονίμων υπαλλιλων, που κα ςυγκροτείται από το
Νοςοκομείο.
ΚΑΘΕ ΡΑΑΔΟΣΘ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΩΛΘΣΘΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ.

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα
ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν
επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό.

6.2

Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν

6.2.1. Θ παράδοςθ των ειδων κα είναι τμθματικθ Θ παραλαβθ τθσ προμθκειασ κα πραγματοποιθτε από αρμόδια επιτροπθ παραλαβθσ
που κα ςυγκροτθκει για το ςκοπό αυτό και κα εκδίδετε ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβθσ H παραλαβι των ειδϊν γίνεται από επιτροπζσ,
πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμωωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμωωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου Αντικείμενο τθσ επιτροπισ κα είναι: Ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ και ςωςτισ ποςοτικά εκτζλεςθσ τθσ
παραγγελίασ από τον προμθκευτι. Ζλεγχοσ μακροςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν του είδουσ, όπωσ χρϊματοσ κ.λ.π. Ι παραλαβι κα γίνεται
με ςφνταξθ αντίςτοιχου πρωτοκόλλου παραλαβισ, όπου κα αναωζρεται αναλυτικά το είδοσ, θ ποςότθτα και κάκε άλλο διακριτικό
γνϊριςμα του χορθγοφμενου καυςίμου και κα υπογράωεται και από τον προμθκευτι. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ κα γίνεται ςχετικι παρατιρθςθ
ςτο πρωτόκολλο.

6.3

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου
οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να
είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω
εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εωόςον ζχει λιξει ο
ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
6.4

Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ

ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ( ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΘ ΡΟΥ ΑΝΑΦΕΟΝΤΕ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ)
O ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ
ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Α

Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ (προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)
1. Ανακζτουςα Αρχι: Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ <<ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ Ταχ διευκ. Εγνατίασ 9 Τ.Κ 53100
23853/50266 , κωδικόσ NUTS: EL 533 , Φαξ 23850/22175 URL(http://florinahospital.gr/).
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ .(Τθλ. 23853/50266
sprom@nosflorinas.gr r).
2.

Τρόποσ

λιψθσ

τεχνικϊν

προδιαγραφϊν,

ςυμπλθρωματικϊν

Τθλ

Φαξ 2385/45787 Θλεκτρονικό ταχυδρομείο:
εγγράφων

και διακιρυξθσ:

Οι ενδιαωερόμενοι μποροφν να παραλάβουν δωρεάν το πλιρεσ κείμενο τθ ……../2019 διακιρυξθσ από τθν δικτυακι
πλατωόρμα του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μζςω τθσ οποίασ κα διενεργθκεί ο θλεκτρονικόσ
διαγωνιςμόσ, από τθν δικτυακι πλατωόρμα του ΚΘΜΔΘΣ και από το Ρρόγραμμα ΔΛΑΥΓΕΛΑ. Διευκρινίςεισ και λοιπζσ
πλθροωορίεσ που αωοροφν ςτθν διακιρυξθ κα παρζχονται μζςω του ςυςτιματοσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
θ
3. Τφποσ Ανακζτουςασ αρχισ και δραςτθριότθτα: Νοςοκομείο που ανικει ςτθν 3
Υγειονομικι Ρεριωζρεια (ΥΡΕ)Μακεδονίασ
με κφρια δραςτθριότθτα τθσ τθν Υγεία.
4.

Κωδικόσ κφριου λεξιλογίου CPV:ςυμωωνα με τον πινακα τθσ παρουςασ διακθρυξθσ .

5.

Τόποσ Εκτζλεςθσ/Ραράδοςθσ: Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ <<ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ », NUTS EL 533

6.

Είδοσ ςφμβαςθσ: Αγακά.

7.Αντικείμενο Σφμβαςθσ: Ρρομικεια ΔΛΑΦΟΑ ΡΟΛΟΝΤΑ ΔΛΑΤΟΦΘΣ
8.

Φφςθ και ποςότθτα ι αξία των ηθτοφμενων προϊόντων: Σφμωωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ των ειδϊν που
αναωζρονται ςτθ διακιρυξθ και τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ τουσ, όπωσ αυτι περιγράωεται παρακάτω:

9. Ο Σ υ ν ο λ ι κ ό σ Ρροχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ είναι : 120000€με ΦΡΑ
10.Συνολικι διάρκεια ςφμβαςθσ: Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ από τθν υπογραωι τθσ με δικαίωμα
τριμθνθσ παράταςθσ ωσ προσ τθν ολοκλιρωςθ (απορρόωθςθ) του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου.
11. Φορζασ αρμόδιοσ για
αναωερόμενα ςτθν Διακιρυξθ.

τισ

διαδικαςίεσ

προςφυγισ:

Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν, Ακινα.Λςχφουν τα
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ

Απαιτιςεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ γενικεσ και ανά τμιμα αντικειμζνου
.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Τα χορθγοφμενα είδθ να

1. Είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ όπωσ αυτι ορίηεται κατά είδοσ, ςτον ΚΩΔΛΚΑ ΤΟΦΛΜΩΝ ΡΟΤΩΝ & αντικειμζνων κοινισ χριςθσ και
να ζχουν τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ χαρακτθριςτικοφσ του εκάςτου είδουσ.

2. Να ζχουν παραχκεί ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ Κτθνιατρικζσ και Υγειονομικζσ διατάξεισ.

3. Πλα τα είδθ να είναι, τυποποιθμζνα ςε αεροςτεγείσ ςυςκευαςίεσ και να αναγράωεται θ Εμπορικι τουσ Ονομαςία.

4. Να μθν ζχουν παραςκευαςκεί με γενετικά τροποποιθμζνα υλικά Κανονιςμόσ 1829/2003, ςχετικά με τθν ιχνθλαςιμότθτα και τθν
επιςιμανςθ γενετικϊσ τροποποιθμζνων οργανιςμϊν.

5. Να μθν περιζχουν τεχνθτι χρϊςθ, άρωμα ι προςκικθ οργανικισ ι ανόργανθσ ουςίασ.

6. Οι ςυςκευαςίεσ να είναι ακζραιεσ όπου κα αναγράωονται οι θμερομθνίεσ παραγωγισ και λιξθσ. Οι ενδείξεισ να είναι υποχρεωτικά
και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Θ αναγραωι των ενδείξεων να είναι με ευανάγνωςτα γράμματα από χρϊμα ι μελάνι ι άλλο μθχανικό
τρόπο που δεν μεταωζρουν τοξικζσ ι καρκινογόνεσ ουςίεσ, οι οποίεσ κα είναι ςφμωωνα με τισ κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ.
7. Oι αλλοδαποί ςυμμετζχοντεσ πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ απόανάλογο ωορζα τθσ αλλοδαπισ. Επίςθσ όταν οι προςωζροντεσ δεν κα
παράγουν τα προςωερόμενα προϊόντα μερικά ι ολικά ςε δικό τουσ εργοςτάςιο κα προςκομίςουν μαηί με τθν διλωςθ ςυνεργαςίασ και
βεβαίωςθ από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα ότι το εργοςτάςιο εωαρμόηει το ςφςτθμα HACCP ι ζχει πιςτοποιθκεί βάςθ του ISO
22000:2005 ι παρόμοιου ςυςτιματοσ (π.χ. BRC, IFS & ISO 9001).
8. Οι επιχειριςεισ που αποκθκεφουν και διακινοφν κατεψυγμζνα τρόωιμα πρζπει να εωαρμόηουν τον οδθγό υγιεινισ Νο 9 του Ε.Φ.Ε.Τ. και για
να ςυμμετζχουν πρζπει να προςκομίςουν πρόςωατθ βεβαίωςθ από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο ωορζα ότι εωαρμόηουν το Θ.Α.C.C.P. ςφμωωνα
με τθν 139/9-12-2003 απόωαςθ του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ.
9.Οι επιχειριςεισ αρτοποιίασ και οι επιχειριςεισ διακίνθςθσ άρτου και προϊόντων αρτοποιίασ ςφμωωνα μετθν 87/30-05-2002 απόωαςθ του Δ.Σ.
του Ε.Φ.Ε.Τ. που επεξεργάηονται περιςςότερα από 1.000 κιλάαλεφρου θμερθςίωσ πρζπει να ζχουν πλιρθ ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ H.A.C.C.P.
Πλεσ οι άλλεσ επιχειριςεισ με μικρότερθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ είναι υποχρεωμζνεσ να εωαρμόηουν τον οδθγό
υγιεινισ Νο 2.
10. Άδεια λειτουργίασ και κωδικό αρικμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πρωτότυπθ ι επικυρωμζνθ ωωτοτυπία και αρικμό κτθνιατρικισ ζγκριςθσ
εγκαταςτάςεων παραγωγισ τροωίμων ηωικισ προζλευςθσ, και πρόςωατθ βεβαίωςθ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ ότι ιςχφει θ άδεια λειτουργίασ, ο
κωδικόσ αρικμόσ και δεν τθσ ζχει υποβλθκεί οποιαδιποτε ποινι ι προςωρινι παφςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ (για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο
διαγωνιςμό για τρόωιμα ηωικισ προζλευςθσ).
11. . Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει αλλαγι του προϊόντοσ, ςε περίπτωςθ που το προςκομιςκζν δεν
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Νοςοκομείου για τθ χριςθ που προορίηεται.
12. Οι χορθγθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να ωζρουν βεβαίωςθ από τθν Κτθνιατρικι Υπθρεςία, ότι τθροφν τουσ κτθνιατρικοφσ όρουσ
παραγωγισ και διανομισ κρζατοσ ςφμωωνα με τα Ρ.Δ.410/94 και 204/98 289/97, 291/96 κ.λπ. και τισ ιςχφουςεσ ςιμερα διατάξεισ.
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13. Θ εταιρεία παραγωγισ πρζπει να εωαρμόηει πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα αςωάλειασ τροωίμων (ISO 22000:2005). Λςοδυναμο αυτου

14 Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ – παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και κα προμθκεφει
τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςε
αυτόν
του
διαγωνιςμοφ.
15. Θ μεταωορά *Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)+ κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταωορικά μζςα-ψυγεία και
μζχρι τουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Νοςοκομείου,

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ ΡΕΙΓΑΦΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
1.

Είδθ αρτοποιείου :
Άρτοσ 70%, ηάχαρθ 2%
Άρτοσ ςικάλεωσ 100% ςίκαλθ
Σθμείωςθ : Θ τιμι ςτο παραπάνω είδοσ (άρτοσ) κα υπολογίηεται επί του ενόσ (1) κιλοφ πραγματικοφ βάρουσ.
Ψωμάκια τφπου 70% ςυςκ. 100 γραμμ. (ατομικά)
ΓΕΝΛΚΑ Ο άρτοσ ςφμωωνα με το Άρκρο 111 του Κ.Τ.Ρ πρζπει:

Υποχρεωτικά να παραςκευάηονται και να διατίκενται ςτθν κατανάλωςθ από τφπουσ και κατθγορίεσ αλεφρου που αναωζρονται ςτο άρκρο
104 του Κ.Τ.Ρ. .
Οι αρτοποιοί υποχρεοφνται πριν από τθ ηφμωςθ τθσ αρτομάηασ να κοςκινίηουν με επιμζλεια τα χρθςιμοποιοφμενα άλευρα, ζτςι ϊςτε ο
παραςκευαηόμενοσ άρτοσ και τα αρτοπαραςκευάςματα να είναι παντελϊσ απαλλαγμζνεσ από οποιαδιποτε ξζνα ςϊματα, π.χ. ςχοινιά,
κόκκουσ, πζτρεσ, παράςιτα, ζντομα ι άλλα αντικείμενα. Οι μακροςκοπικοί και οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ του άρτου και των
αρτοςκευαςμάτων να είναι καλοί και να μθν υπάρχουν ενδείξεισ χρθςιμοποίθςθσ μειονεκτικϊν πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ επεξεργαςίασ αυτϊν,
να είναι απαλλαγμζνα από οποιαδιποτε ξζνα ςωματίδια και να μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε αλλοίωςθ.
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ωρζςκα, από αγνά υλικά και ςφμωωνα με τον Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν.
Να είναι καλά ηυμωμζνοι και κανονικά (ομοιόμορωα) ψθμζνοι, ομοιογενζσ ςτθν κόρα και ςτθν ψίχα, με ωλόγωμα (κόρα) κανονικά ςε όλθ
τθν επιωάνεια τουσ (όχι ςκλθρι κόρα).
1. Θ μεταφορά, θ διανομι και θ διάκεςθ των προϊόντων αρτοποιίασ επιτρζπεται με οχιματα που διακζτουν κατάλλθλο αμάξωμα,
κλειςτό από όλεσ τισ πλευρζσ και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο για τθ μεταφορά των προϊόντων αυτϊν.
2. Ο άρτοσ και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίασ είτε ςε ατομικι, είτε ςε μαηικι ςυςκευαςία, όταν μεταωζρονται προσ πϊλθςθ από το χϊρο
παραγωγισ τουσ ςε πρατιρια άρτου, ςε ξενοδοχεία, ςε νοςοκομεία και ςε λοιπά ιδρφματα, ςε τόπουσ ομαδικισ ςίτιςθσ, ςε εςτιατόρια,
ταβζρνεσ και ςε κάκε άλλο τόπο προοριςμοφ, τοποκετοφνται μζςα ςε κλειςτά κιβϊτια, που είναι καταςκευαςμζνα από υλικό το οποίο είναι
κατάλλθλο για επαωι με τρόωιμα. Απαγορεφεται θ μεταωορά των προϊόντων αρτοποιίασ με άλλο τρόπο.
3.
Επιτρζπεται θ μεταφορά προϊόντων αρτοποιίασ με οχιματα που δεν χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν μεταφορά των
προϊόντων αυτϊν, εφόςον τα προϊόντα αυτά τοποκετοφνται ςε ειδικά ξφλινα κιβϊτια, που ζχουν εςωτερικι επζνδυςθ από γαλβανιςμζνθ
λαμαρίνα ι ςε μεταλλικά ι πλαςτικά κιβϊτια, με επαρκι χωρθτικότθτα, τα οποία κλείνουν ερμθτικά και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά
για τον ςκοπό τθσ μεταφοράσ αυτισ και είναι κατάλλθλα για επαφι με τρόφιμα. Ομοίωσ, επιτρζπεται με τα οχιματα που αναφζρονται ςτο
προθγοφμενο εδάφιο, θ διακίνθςθ και θ μεταφορά, προσ πϊλθςθ προϊόντων αρτοποιίασ, τα οποία διατίκενται ςτον καταναλωτι ςε
αεροςτεγι ςυςκευαςία, το υλικό τθσ οποίασ προβλζπεται από τον Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν.
Απαγορεφεται θ μεταφορά,με οποιοδιποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίασ με οχιματα που
μεταφζρουν ρυπαρά αντικείμενα ι τοξικζσ
φλεσ ι υγρά, τα οποία μποροφν να επθρεάςουν, με οιοδιποτε τρόπο, τθν ποιότθτα και τθν υγιεινι των προϊόντων αυτϊν.

ΤΣΟΥΕΚΙΑ: Τα τςουρζκια πρζπει να ζχουν παραςκευαςκεί με τον παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψθμζνα και να ζχουν τθν
κανονικι και νόμιμθ υγραςία τουσ. Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ωρζςκα, ςφμωωνα με τισ αγορανομικζσ
διατάξεισ. Ρρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι τουσ..
.
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2.

Είδθ κρεοπωλείου :
Στα είδθ αυτά ςυμπεριλαμβάνονται νωπά κρζατα πρϊτθσ ποιότθτασ και ςωραγιςμζνα από τθν Κτθνιατρικι ι Αγορανομικι Υπθρεςία,
, και κα παραδίδονται τα μεν μικρά ηϊα (αρνιά) ολόκλθρα, τα δε μεγάλα (μόςχοσ) ςε κομμάτια αποτελοφμενα από :




Κρζασ μόςχου : μόνο μποφτι (ολόκλθρα το μποφτι, χωρίσ κόκαλο).
Αρνί : ολόκλθρο.
Χοιρινό : μποφτι και μπριηόλεσ.

Σθμείωςθ : ςτθν προςωορά κα αναωζρεται οπωςδιποτε θ χϊρα προζλευςθσ και παραγωγισ των κρεάτων.

ΓΕΝΙΚΑ ΝΩΡΑ ΚΕΑΤΑ Να προζρχονται από νωπά κρζατα Α’ ποιότθτασ όπωσ αυτά ορίηονται και περιγράωονται ςτα άρκρα 88, 88^ και 89
του Κϊδικα Τροωίμων, Ροτϊν και Λοιπϊν Αντικειμζνων Κοινισ Χριςεωσ. Τα παραδιδόμενα νωπά κρζατα, κα προζρχονται από από
εγκεκριμζνα ςωαγεία.
(1)

Τα προςωερόμενα κρζατα πρζπει ςφμωωνα με το Άρκρο 88 του Κ.Τ.Ρ.
•

Να προζρχονται από κατάλλθλα για κατανάλωςθ τμιματα κατοικίδιων ηϊων, βοοειδϊν, χοίρων και προβάτων.

•

Να μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε επεξεργαςία που να αποςκοπεί ςτθν εξαςωάλιςθ τθσ ςυντιρθςισ τουσ.

•

Να ζχουν υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο.

•

Να πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ και καταλλθλότθτασ και τισ ςυςτάςεισ ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.

•

Να μθν περιζχουν επιβλαβείσ ουςίεσ προερχόμενεσ από τθν διατροωι των ηϊων ι άλλεσ ουςίεσ εξωγενοφσ προελεφςεωσ, όπωσ
οιςτρογόνα, αντιβιοτικά και κυρεοςτατικά.

•

Να ζχουν ζνα κανονικό χρϊμα χαρακτθριςτικό του ςωάγιου (π.χ. κόκκινο, χωρίσ αίματα για το μοςχάρι).

•

Κατά τον χρόνο παράδοςθσ ςτισ αποκικεσ δεν κα πρζπει να ζχουν κερμοκραςία ανϊτερθ των 4-5°C και οξφτθτα (Θ) μεταξφ 4-5,8.

•

Να είναι καλά ςυντθρθμζνα και κακαρά και να μθν είναι αωυδατωμζνα, ςάπια, ευρωτιαςμζνα ι ταγγιςμζνα.

•

Να μθν αναδίδουν δυςάρεςτεσ οςμζσ.

•

Να μθν ζχουν λίποσ, εκτόσ του ςυνδεόμενου ωυςικϊσ με το κρζασ.
Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ να είναι άψογοι, χωρίσ να παρζχουν ενδείξεισ για
ατελι επεξεργαςία ι χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν.

Να μθν ζχουν υποςτεί μεταβολι των οργανολθπτικϊν του χαρακτιρων, όπωσ επίςθσ και αλλοιϊςεισ που μπορεί να επιδράςουν ςτθν
υγεία των καταναλωτϊν ι ςτθ ςυντιρθςι του. ΝΩΡΟ ΚΕΑΣ ΜΟΣΧΑΙ: Το νωπό κρζασ μοςχάρι να είναι απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ,
τζνοντεσ κ.λ.π., και να παραδίδεται ςε ςυςκευαςία αυτοτελϊν ανατομικϊν τεμαχίων κρζατοσ, όπωσ αυτά ακριβϊσ κακορίηονται ςτο ΡΔ
186/1981. Το νωπό κρζασ να είναι αυτοτελι τεμάχια πρϊτθσ κατθγορίασ (Α)
Το νωπό κρζασ (μοςχάρι) να ανικει ςτθν κατθγορία ταξινόμθςθσ γράμματοσ Η (θλικίασ άνω 8 μθνϊν αλλά το πολφ 12 μθνϊν, νεαρό μοςχάρι),
όπωσ ορίηεται ςτον Κανονιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Ε.Κ. 566/2008.
Να ανικει από άποψθ διάπλαςθσ ςτισ διαβακμίςεισ των κατθγοριϊν Ε, U, R, και ωσ προσ τθν κατάςταςθ πάχυνςθσ να ανικει ςτισ
διαβακμίςεισ 1 και 2, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτουσ Κανονιςμοφσ 1183/2006 και 1234/2007 Το νωπό κρζασ μοςχάρι να είναι απαλλαγμζνο
από οςτά, λίποσ, τζνοντεσ κ.λ.π., και να παραδίδεται ςε ςυςκευαςία αυτοτελϊν ανατομικϊν τεμαχίων κρζατοσ, όπωσ αυτά ακριβϊσ
κακορίηονται ςτο ΡΔ 186/1981. .

ΝΩΡΟ ΚΕΑΣ ΧΟΙΙΝΟ
Το νωπό χοιρινό κρζασ να είναι Μθρόσ (χοιρινό μποφτι) άνευ οςτϊν, μπριηόλεσ και να προζρχεται από ηϊα που ζχουν εκτραωεί και αναπτυχκεί
καλά (αρςενικά πριν το ςτάδιο τθσ γεννθτικισ ωριμότθτασ, κθλυκά που δεν χρθςιμοποιικθκαν για αναπαραγωγι).
Τα ηϊα από τα οποία κα προζρχεται το κρζασ, να είναι υγιι και απαλλαγμζνα από νοςιματα, και να ζχουν υποςτεί κτθνιατρικό ζλεγχο πριν και
μετά τθ ςωαγι και ζχουν κρικεί μετά απ’ αυτι τθν εξζταςθ κατάλλθλα να ςωαγοφν και διατεκοφν ςτθν κατανάλωςθ.
Τα ςωάγια κατανζμονται ςε κατθγορίεσ βάςει τθσ εκτιμϊμενθσ περιεκτικότθτάσ τουσ ςε άπαχο κρζασ και ταξινομοφνται ανάλογα με το
άπαχο κρζασ ωσ ποςοςτό του βάρουσ του ςωαγίου. Θ διαμόρωωςθ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να ζχουν ανεπτυγμζνουσ μφεσ, κυρίωσ ςτουσ
μθροφσ, και να είναι κατθγορίασ Ε ι U ι Κ, όπωσ προβλζπονται ςτον Κανονιςμό 1234/2007.
Θ κατάςταςθ τθσ πάχυνςθσ να είναι τζτοια ϊςτε το λίποσ να είναι κατανεμθμζνο, λευκωπό, όχι μαλακό και ελαιϊδεσ. Να ζχει γίνει πλιρθσ
αωαίρεςθ του λίπουσ τόςο εςωτερικά όςο και εξωτερικά. Τα ηϊα από τα οποία κα προζρχεται το κρζασ, να είναι υγιι και απαλλαγμζνα από
νοςιματα, και να ζχουν υποςτεί κτθνιατρικό ζλεγχο πριν και μετά τθ ςωαγι και ζχουν κρικεί μετά απ’ αυτι τθν εξζταςθ κατάλλθλα
να ςωαγιαςκοφν και διατεκοφν ςτθν κατανάλωςθ.
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ΝΩΡΟ ΚΕΑΣ ΑΜΝΟΕΙΦΙΩΝ Τα αμνοερίωια να προζρχονται από ηϊα γάλακτοσ, 8-12 kgr ςφμωωνα με τουσ Κανονιςμοφσ 1183/2006 και
1234/2007, κατά προτίμθςθ Ελλθνικισ παραγωγισ, ολόκλθρα, πρόςωατθσ ςωαγισ Τα νωπά κρζατα κα παραδίδονται ςφμωωνα με τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ αγορανομικζσ, κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ, θ δε θμερομθνία παράδοςθσ κα είναι το πρϊτο τζταρτο του χρόνου τθσ
ςυνολικισ διατθρθςιμότθτάσ του. Ρζραν του χρόνου αυτοφ δεν κα γίνεται θ παραλαβι των προϊόντων.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται

να παρζχει

ςτθν

επιτροπι

παραλαβισ κάκε πλθροωορία και ςτοιχείο που κα τθσ ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ (τεμάχιο) και τθσ ποιοτικισ κατάταξθσ
των παραδιδόμενων νωπϊν κρεάτων.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΙΑΙΚΑ κιλοφ Α' ποιότθτασ

Ρουλερικά : Τα πουλερικά να είναι ωρζςκα, κακαριςμζνα καλά. Πλα τα νωπά πουλερικά κα πρζπει να Α ποιότθτασ και να τθροφνται οι
(1)
όροι των άρκρων 88, 88 και 89 του Κϊδικα Τροωίμων, Ροτϊν και Λοιπϊν Αντικειμζνων Κοινισ Χριςεωσ και να πλθροφν τισ εκάςτοτε
Υγειονομικζσ, Κτθνιατρικζσ και Κοινοτικζσ διατάξεισ. α. Να είναι απαλλαγμζνα από κεωάλια τράχθλουσ άκρα από τον ταρςό χωρίσ ωτερά,
ζντερα, τραχεία, πνεφμονεσ και κεωάλι. Το δζρμα δεν ωζρει υπολείμματα ωτερϊν, αμυχζσ, ςκαςίματα ι αιματϊματα. Να ζχουν εκτραωεί
με 100% ωυτικι διατροωι Να μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε επεξεργαςία, ακτινοβολία ι επεξεργαςία με ιονίηουςεσ ι υπεριϊδεισ
ακτίνεσ ι επίδραςθ λευκαντικϊν ουςιϊν που δίνουν τεχνθτό χρωματιςμό ι γεφςθ. Να μθν ζχουν υποςτεί επεξεργαςία χρωςτικζσ ωυςικζσ
ι τεχνθτζσ, με αντιβιοτικά, με ςυντθρθτικζσ ι άλλεσ ουςίεσ που να αποςκοπεί ςτθν εξαςωάλιςθ τθσ ςυντιρθςθσ.
ςτ. Να ζχουν υποβλθκεί ςε υγειονομικι επικεϊρθςθ πριν τθν ςωαγι και τα οποία κρίκθκαν κατάλλθλα προσ ςωαγι για τθν εμπορία
κρζατοσ πουλερικϊν.
η. Να ζχουν υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο μετά τθν ςωαγι και ζχουν κρικεί κατάλλθλα για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ.
θ Μετά τθν ςωαγι δεν κα πρζπει να ζχουν μυκθτιάςεισ και αλλοιϊςεισ μθ ωυςιολογικι οςμι ι χρϊμα, κακοικεισ ι πολλαπλοφσ όγκουσ.

Ρρζπει να ωζρουν τθν ςωραγίδα του πτθνοςωαγείου (κονκάρδα) , τθν θμερομθνία ςωαγισ και ανάλωςθσ και να ςυνοδεφονται
από πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ του Κτθνιάτρου του πτθνοςωαγείου.

3.

Είδθ ιχκυοπωλείου :

Σϋ αυτά ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα είδθ ψαριϊν και κατεψυγμζνα.
ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Τα χορθγοφμενα είδθ να είναι Α' ποιότθτασ κατεψυγμζνα) και να πλθροφν τουσ όρουσ του ΚΩΔΛΚΑ ΤΟΦΛΜΩΝ ΚΑΛ ΡΟΤΩΝ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ
ΚΟΛΝΘΣ ΧΘΣΘΣ (Άρκρα 92, 93). Τα κατεψυγμζνα προϊόντα κα είναι τυποποιθμζνα ομοιόμορωα κατά μζγεκοσ,
Ρροϊόντα πζραν των οριηομζνων δεν κα γίνονται αποδεκτά. Κα πρζπει
•

Να ζχουν αμζμπτουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ, χωρίσ υπολείμματα αίματοσ και ςπλάχνων.

•

Να μθ περιζχουν προςκικθ οργανικισ ι ανόργανθσ ουςίασ.

•

Να μθν παρουςιάηουν αλλοιϊςεισ που τα κακιςτοφν ακατάλλθλα θ επικίνδυνα για κατανάλωςθ.

•

Να ζχουν υποςτεί βακιά κατάψυξθ, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και δεν ζχουν υποςτεί επανακατάψυξθ.

•

Να εμωανίηουν μετά τθν απόψυξθ τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ των νωπϊν.

•

Να πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προδιαγραωζσ του Κ.Τ.& Ρ. και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και κοινοτικζσ οδθγίεσ περί εμπορίασ
κατεψυγμζνων αλιευμάτων, Ρ.Δ.786/1978 Ρ.Δ.290/92 Ρ.Δ.42/94 περί υγειονομικϊν όρων παραγωγισ και διάκεςθσ μαλακίων και
αλιευμάτων.

•

Θ αποκικευςθ και θ μεταωορά να πραγματοποιείται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Ρ. άρκρα 61, 62, 62 , 92 & 93 και τον
οδθγό Υγιεινισ του Ε.Φ.Ε.Τ. Ν° 9.

α

Τα φρζςκα ψάρια να είναι ςυςκευαςμζνα ςε ιςοκερμικά κιβϊτια μίασ χριςεωσ καλυμμζνα με πάγο ςε αναλογία αλιεφματοσ/πάγου 2/1,
και να μεταωζρονται με ψυγείο το οποίο διακζτει τισ κατάλλθλεσ άδειεσ και να εωαρμόηει όλεσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί διακίνθςθσ
τροωίμων.
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4.

Είδθ γαλακτοπωλείου ::
Ραςτεριωμζνο γάλα αγελάδασ ςε ςυςκευαςία. Σφςταςθ : πλιρεσ.

Τα παραπάνω είδθ πρζπει να πλθροφν τουσ υγειονομικοφσ όρουσ, τόςο από απόψεωσ περιεχομζνου, όςο και κακαριότθτασ των ειδϊν
ςυςκευαςίασ των. Τα προϊόντα να είναι Α ποιότθτασ όπωσ αυτά ορίηονται και περιγράωονται ςτο άρκρο 84 του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν
και Αντικειμζνων Κοινισ Χριςθσ και τα οποία κα πρζπει να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρωωςθ τθσ
Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ Οδθγίεσ 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικϊν κανόνων που διζπουν τθν παραγωγι
και εμπορία γάλακτοσ και προϊόντων με βάςθ το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’) και όπωσ περιγράωονται ςτθν Υ.Α. 1510/99678/2015, ΦΕΚ
2031/β/ 17 .9.2015.

Να ζχουν παραςκευαςκεί από αγελαδινό, απουςία αντιβιοτικϊν και γενετικά τροποποιθμζνων υλικϊν.
Να ζχουν:
•

Δομι λεία, μαλακι και κρεμϊδθ

•

Γεφςθ ευχάριςτθ

•

Οςμι υπόγλυκθ

Να μθν παρουςιάηουν
•

ευρωτίαςθ,

•

ςιψθ,

• εμωανείσ μακροςκοπικζσ μεταβολζσ χρϊματοσ και ςχιματοσ,
•

ανϊμαλθ οςμι και γεφςθ (πικρι, ταγκι ι δυςοςμία),

•

αλλοίωςθ από μικροβιακι δράςθ,

•

μυκθτιακζσ αποικίεσ ςτθν επιωάνειά του,

•
υπολείμματα ορμονϊν, αυξθτικϊν παραγόντων, αντιβιοτικϊν, μυκοτοξινϊν τφπου Α & Β, (μετάλλων ΕΚ 1881/2006, ΕΚ 396/2005, ΕΚ
10/2011, ΕΚ 2377/1990 και τροποποιιςεισ αυτϊν, Φυτοωάρμακα 149/2008, Αλλεργιογόνα ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ 1169/2011

ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΓΙΑΟΥΤΙ"

Α. Το χορθγοφμενο είδοσ (γιαοφρτι), . Σφςταςθ : πλιρεσ. και 0% ΛΛΡΑΑ να είναι πρϊτθσ (Α') ποιότθτασ όπωσ αυτι ορίηεται ςτον ΚΩΔΛΚΑ
ΤΟΦΛΜΩΝ ΡΟΤΩΝ & ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ ΚΟΛΝΘΣ ΧΘΣΘΣ Άρκρο 82 και να ζχει παραχκεί ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ και
υγειονομικζσ διατάξεισ και το οποίο κα πρζπει να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρωωςθ τθσ
Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ Οδθγίεσ 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικϊν κανόνων που διζπουν τθν
παραγωγι και εμπορία γάλακτοσ και προϊόντων με βάςθ το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’).
1.

Να ζχει παραςκευαςκεί απόγάλα αγελάδασ και μαγιά απουςία αντιβιοτικϊν και γενετικά τροποποιθμζνων υλικϊν.

2.

Να ζχει:

•

Δομι λεία, μαλακι

•

Γεφςθ ευχάριςτθ.

•

Οςμι υπόγλυκθ.

•3.

Να μθν παρουςιάηει

•

ευρωτίαςθ,

•

ςιψθ,

και κρεμϊδθ.

• εμωανείσ μακροςκοπικζσ, μεταβολζσ χρϊματοσ και ςχιματοσ,
• ανϊμαλθ οςμι και γεφςθ (πικρι, ταγκι, ξινιςμζνο ι δφςοςμο)
•

αλλοίωςθ από μικροβιακι δράςθ,

• υπολείμματα ορμονϊν, αυξθτικϊν παραγόντων, αντιβιοτικϊν, μυκοτοξινϊν
τφπου Α & Β, βαρζων μετάλλων ςφμωωνα με τουσ ΕΚ
1881/2006, ΕΚ 396/2005, ΕΚ 10/2011, ΕΚ 2377/1990 και τροποποιιςεισ, Φυτοωάρμακα 149/2008, Αλλεργιογόνα ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ.
1169/2011
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Τυροκομικά :Σ’ αυτά ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα είδθ τυροκομικϊν. Κα αναωζρεται ςτθν προςωορά οπωςδιποτε θ εμπορικι ονομαςία
και προζλευςθ αυτϊν και θ θμερομθνία παραςκευισ.
Φζτα : όχι πολφ αλμυρι, Το κακαρό βάροσ κα αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία. Λευκο αγελαδινό . Α ποιότθτασ να διατίκεται
ςυςκευαςμζνθ ςε κατάλλθλα μεταλλικά δοχεία και εντόσ άλμθσ όπωσ ορίηονται ςτθ Υπουργικι Απόφαςθ 313025 ΦΕΚ 8 Τεφχοσ Β.
Καςζρι : ΓΚΟΥΝΤΑ Α ποιότθτασ Το κακαρό βάροσ κα αναγράωεται ςτθ ςυςκευαςία

ΒΟΥΤΘΑΚΙΑ ατομικι ςυςκευαςία 1 0 γραμμ./ τεμ από αγελαδινό γάλα άριςτθσ ποιότθτασ

5. Είδθ οπωρολαχανοπωλείου : Τα οπωρολαχανικά κα είναι πρϊτθσ ποιότθτασ τθσ εποχισ και κα πλθροφν τισ προδιαγραωζσ τθσ Ε.Ε.:
Σε αυτά ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα είδθ λαχανικϊν και ωροφτων πρϊτθσ ποιότθτασ, τα οποία πρζπει να είναι ωρζςκα. Αυτά να είναι
κατανεμθμζνα ςε τελάρα. Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρζπει να είναι ωρζςκα ( το ανϊτερο τριϊν θμερϊν - για τα οπωρολαχανικά εποχισ) ,
να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 543/2011 ϊςτε να είναι :
i.

Ακζραια

ii.

Υγιι. Απαγορεφεται θ παραλαβι οπωρολαχανικϊν προςβεβλθμζνων από αςκζνειεσ π.χ. καρπόκαψα, ορατά υπολείμματα
ωυτοωαρμάκων και μοφχλασ.

iii. Τα ωροφτα να προςωζρονται ςε ςυςκευαςία το ανϊτερο δυο ςειρϊν και κα πρζπει ςε όλεσ τισ ςειρζσ να είναι Α’ ποιότθτασ και του
αυτοφ μεγζκουσ.
iv. Χωρίσ ηθμιζσ ι αλλοιϊςεισ από παγετό (εςωτερικι αωυδάτωςθ)
v.

Απαλλαγμζνα από ξζνεσ οςμζσ και γεφςεισ

vi. Τα μζςα ςυςκευαςίασ ςτα οποία περιζχονται τα ωροφτα και τα λαχανικά να είναι κακαρά – απαλλαγμζνα από ξζνεσ φλεσ
(π.χ. χϊματα). Να μθν είναι καταςτρεμμζνα και να μθν ζχουν υπολείμματα μοφχλασ
vii. Θ ωριμότθτα να είναι τζτοια που να επιτρζπει αντοχι ςτθ μεταωορά και τθ μεταχείριςθ και να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ
του ιδρφματοσ.
viii. Οι πατάτεσ, τα ξερά κρεμμφδια και τα ςκόρδα κα πρζπει να είναι τελευταίασ ςοδειάσ απαλλαγμζνα από ξζνεσ φλεσ και να μθν είναι
αλλοιωμζνα λόγω κακισ ςυντιρθςθσ.
ix. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να αναγράωει ςτο τιμολόγιο του τα χαρακτθριςτικά του κάκε είδουσ: ποιότθτα, προζλευςθ, ποικιλία
κακϊσ και κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα π.χ. πορτοκάλια, Μζρλιν-Κριτθσ –Μιλα Στάρκιν-Αχλάδια Κρυςτάλια κλπ.
x.

Στθν Αϋ ποιότθτα αποκλείεται οποιοδιποτε ποςοςτό πρόςμιξθσ ανϊριμων οπωρολαχανικϊν κακϊσ επίςθσ και Βϋ ποιότθτασ.

-

5.

Κατεψυγμζνα λαχανικά :
Σπανάκι , αρακάσ, φαςολάκια : Να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ.

Τα χορθγοφμενα είδθ να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ του ΚΩΔΛΚΑ ΤΟΦΛΜΩΝ ΚΑΛ ΡΟΤΩΝ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ ΚΟΛΝΘΣ ΧΘΣΘΣ
(Άρκρα 61, 62, 62°),παραγωγισ κατά προτίμθςθ χϊρασ Ε.Ε..
•

Να ζχουν ηωθρό ωυςιολογικό χρϊμα χαρακτθριςτικό του είδουσ.

•

Να μθν περιζχουν τεχνθτι χρϊςθ, άρωμα ι προςκικθ οργανικισ ι ανόργανθσ ουςίασ.

•

Να είναι κακαριςμζνα και να είναι απαλλαγμζνα ξζνων ςωμάτων.

•

Να ζχουν υποςτεί βακιά κατάψυξθ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και να μθν ζχουν υποςτεί επανακατάψυξθ.

•

Να εμωανίηουν μετά τθν απόψυξθ τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ των νωπϊν λαχανικϊν από τα οποία προζρχονται.

•

Τα κατεψυγμζνα λαχανικά να μθν παρουςιάηουν ςυςςωματϊματα (τα τεμάχια δθλαδι να μθν είναι κολλθμζνα μεταξφ τουσ)
χαρακτθριςτικό που ςθμαίνει τθ διακοπι τθσ ψυκτικισ αλυςίδασ.

•

Να πλθροφν τουσ όρουσ των εκάςτοτε ιςχυουςϊν υγειονομικϊν και κοινοτικϊν οδθγιϊν περί εμπορίασ κατεψυγμζνων λαχανικϊν.
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6.

Είδθ παντοπωλείου :
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται όλα τα είδθ παντοπωλείου, τα οποία κα είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και κα αναγράωεται οπωςδιποτε θ
εμπορικι ονομαςία του προςωερόμενου προϊόντοσ.
Χυμοί : διαφόρων ειδϊν. (πορτοκάλι ι κοκτζιλ ωροφτων) ςε ατομικι

ςυςκευαςία των 250ml ι 1000μλ ςυςκευαςίασ

Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί ότι αναωζρονται ςτο άρκρο 126 και 127 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και
Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Ωσ χυμόσ ωροφτων ορίηεται το ηυμϊςιμο αλλά μθ ηυμωκζν προϊόν που λαμβάνεται από υγιι και ϊριμα ωροφτα, ενόσ ι
πολλϊν ειδϊν, με μθχανικζσ μεκόδουσ λιψθσ και ζχει το χρϊμα, το άρωμα και τθ χαρακτθριςτικι γεφςθ των χυμϊν των ωροφτων από τα οποία
προζρχεται. Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ των προϊόντων πρζπει να είναι άμεμπτοι και να μθν παρζχουν ενδείξεισ χρθςιμοποιιςεωσ
μειονεκτικϊν πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ επεξεργαςίασ.
Οι ατομικοί των 250
ml 100% ωυςικόσ χυμόσ από ςυμπυκνωμζνοσ χυμό πορτοκαλιοφ και κοκτζιλ ωροφτων ( νζκταρ κοκτζιλ από
ςυμπυκνωμζνουσ χυμοφσ και πολτοφ ωροφτων 50% τουλάχιςτον ςυςκευαςίασ των 250ml, κα πρζπει να είναι ςε ςυςκευαςία με πϊμα εφκολο
ςτο άνοιγμα, με ζνδειξθ θμερομθνίασ ςυςκευαςίασ και λιξθσ κατανάλωςθσ.
2.

κοκτειλ φροφτων χυμόσ του 1lit

Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί ότι αναωζρονται ςτο άρκρο 126, 126(1) και 127 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και
Υγειονομικζσ Διατάξεισ.

ΑΛΕΥΙ Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ, του Κ.Τ.Ρ για όλεσ τισ χριςεισ, Ρρζπει να ζχει τθ χαρακτθριςτικι αλευρϊδθ
ευχάριςτθ οςμι. Το αλεφρι να μθν είναι υγροποιθμζνο ι ςβολιαςμζνο και να μθν ζχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδεται ςυςκευαςμζνο ςε
αεροςτεγείσ χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ κακαροφ βάρουσ , από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ, με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και
λιξθσ κατανάλωςθσ,

Ελιζσ : μαφρεσ . Οι χρθςιμοποιοφμενοι για τθν παραςκευι των ελιϊν, καρποί πρζπει να είναι άρτιοι και να μθν παρουςιάηουν οποιαδιποτε
αλλοίωςθ ι προςβολι από ςκϊλθκεσ ι ζντομα κ.λ.π.. Τα ανεκτά επιτρεπόμενα ποςοςτά των προςβεβλθμζνων ελιϊν κακορίηονται από τισ
ςχετικζσ διατάξεισ των αρμόδιων αρχϊν. Απαγορεφεται θ ανάμιξθ ελιϊν διαωορετικοφ είδουσ Οι ελιζσ κα διατίκενται με ονομαςία που κα
δθλϊνει το είδοσ αυτϊν Δεν επιτρζπεται θ προςκικθ χρωςτικϊν ουςιϊν
Άνκοσ αραβοςίτου είδοσ ςκόνθσ, αρωματιςμζνο αλεφρι καλαμποκιοφ, που χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν παραςκευι κρεμϊν με γεφςθ
βανίλια, να διατίκεται ςε ςυςκευαςία των 120-Γ ςτθν δε ςυςκευαςία να αναγράωεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ.
ΝΛΣΛΣΤΕ είδοσ ςκόνθσ, λευκό αλεφρι που βγαίνει από το καλαμπόκι, είναι δθλαδι ζνα είδοσ καλαμποκάλευρου γνωςτό μείγμα για ςάλτςεσ

Ηάχαρθ : άςπρθ κανονικι, αναγραωι χρόνου ςυςκευαςίασ. Το προϊόν να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ που αναωζρονται ςτα
άρκρα 63,64 του ΚΡΤ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θ ηάχαρθ να είναι λευκι, κακαριςμζνθ και κρυςταλλικι
ςακχαρόηθ, καλισ, γνιςιασ και εμπορεψςιμθσ ποιότθτασ, Σε κάκε ςυςκευαςία πρζπει να γράωονται ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, με ανεξίτθλο μελάνι ι ζκτυπα:Το όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι ζδρα του παραςκευαςτι.Το ζτοσ και ο μινασ
παραγωγισ

Κομπόςτεσ : διαωόρων ωροφτων, αναγραωι χρόνου ςυςκευαςίασ.
Λεμόνια : ςε ωιάλεσ.
Μαρμελάδεσ : ατομικζσ 20 γραμμ. Να είναι διαωόρων γεφςεων (βερίκοκο, ροδάκινο, ωράουλα, κεράςι) και να προζρχεται από ωροφτα Α
ποιότθτασ ςε ατομικι ςυςκευαςία των 20 GR, ςτθν ςυςκευαςία να αναγράωεται θ ςυνολικι περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα
Μζλι : ατομικά 20 γραμμ., θμερομθνία λιξθσ. Μζλι νοείται το τρόωιμο, που παράγουν οι μελιτοωόρεσ μζλιςςεσ από το νζκταρ των ανκϊν ι
από εκκρίςεισ που προζρχονται από ηωντανά μζρθ των ωυτϊν ι που βρίςκονται πάνω ς’ αυτά, τα οποία (νζκταρ ι εκκρίςεισ) ςυλλζγουν,
μεταποιοφν, αναμιγνφουν με δικζσ τουσ ειδικζσ ουςίεσ, αποταμιεφουν και αωινουν να ωριμάςουν μζςα ςτισ κθρικρεσ τθσ κυψζλθσ.
Να είναι απαλλαγμζνο από ανόργανεσ και οργανικζσ φλεσ, ξζνεσ προσ τθ ςφνκεςθ του, π.χ. ευρϊτεσ (μοφχλα), ζντομα, μζρθ εντόμων, γόνο ι
κόκκουσ άμμου. Να είναι απαλλαγμζνο από υπολείμματα ωυτοωαρμάκων Να μθν παρουςιάηει ξζνθ γεφςθ ι οςμι. Να μθν ζχει αρχίςει να
ηυμϊνεται ι να βρίςκεται ςε ηφμωςθ Να μθν ζχει κερμανκεί κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να ζχουν καταςτραωεί τα ωυςικά του ζνηυμα ι να ζχουν
αδρανοποιθκεί ςε ςθμαντικό βακμό Να μθν ζχει τεχνικά τροποποιθμζνθ οξφτθτα
Να μθν περιζχει (ςε καμία περίπτωςθ) οποιεςδιποτε ουςίεσ ςε ποςότθτα τζτοια που να μποροφν να προξενιςουν κίνδυνο ςτθν ανκρϊπινθ
υγεία

(Θ μαρμελάδα και το μζλι κα παραδίδονται ςυςκευαςμζνα ςε ατομικζσ ςυςκευαςίεσ των 20 GR ςε κφπελλα (Α ςυςκευαςία)) ςωραγιςμζνα
αεροςτεγϊσ με κατάλλθλα καλφμματα και ςε Β ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτιο που κα περιζχει τα κφπελλα. Τα κφπελλα πρζπει να είναι
παραλλθλεπίπεδα ι κυλινδρικά με αναδίπλωςθ ςτο πάνω άκρο, ϊςτε να δθμιουργείται υποδοχι για εφκολο άνοιγμα. Τα κφπελλα από
πλαςτικό να ζχουν καταςκευαςτεί από ωφλλα διαωανοφσ πολυςτερίνθσ και Γ€8ΐθ τα οποία πλθροφν του όρουσ του Άρκρου 27 του Κϊδικα
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Τροωίμων και Ροιϊν, ςχετικά με τουσ ειδικοφσ όρουσ κακαρότθτασ των πλαςτικϊν υλϊν, που προορίηονται να ζλκουν ςε επαωι με τρόωιμα.
Τα καλφμματα να είναι καταλλιλων διαςτάςεων ϊςτε να επιτυγχάνεται αεροςτεγζσ κλείςιμο του κυπζλλου να αναωζρεται θ Χρονολογία
παραςκευισ θ θμερομθνία διατθρθςιμότθτάσ (Μινασ, Ζτοσ).Να αναωερκεί θ Εμπορικι επωνυμία, διεφκυνςθ ι θ ζδρα του παραγωγοφ ι του
ςυςκευαςτι).Το είδοσ του περιεχόμενου. Κακαρό βάροσ κυπζλλου. Ο Τόποσ παραγωγισ (χϊρα, περιοχι). Τα χαρτοκιβϊτια πρζπει να είναι
καινοφργια από καλι ποιότθτα χάρτου.

Ξφδι : να αναωερκεί θ προζλευςι του. Να είναι Α ποιότθτασ.

1

Πςπρια : Τα όςπρια να είναι Α ποιότθτασ, ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΙΣ πρόςωατθσ εςοδείασ, να πλθροφν τουσ όρουσ που αναωζρονται ςτο άρκρο
121 Κεωαλαίου XIII του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ Τα υπό προμικεια ξερά ωαςόλια κα πρζπει να
προζρχονται από τα αποξθραμζνα ϊριμα βρϊςιμα ςπζρματα του ωυτοφ τθσ οικογζνειασ των ψυχανκϊν, ωαςίολοσ να είναι μαλακά και
αλευρϊδθ, το εξωτερικό τουσ χρϊμα είναι λευκό και θ επιωάνειά τουσ ςτιλπνι. Να είναι ομοιογενι και λεπτόωλοια. Να είναι κοςκινιςμζνα και '
1
κακαριςμζνα ’, δθλαδι να είναι απαλλαγμζνα από κάκε ξζνθ πρόςμιξθ και να μθν περιζχουν ξζνεσ φλεσ, Να ζχουν ξθρακεί, ωυςικά, ςτον αζρα
ι τεχνθτά, με τρόπο που να μθν προκαλεί αλλοιϊςεισ ςτον κόκκο. Να μθν ζχουν αναμειχκεί με ανόργανεσ ι οργανικζσ ουςίεσ. Να βράηουν .
Μετά το βραςμό τουσ με νερό πρζπει να ζχουν ευχάριςτθ οςμι και γεφςθ.. Δεν κα πρζπει να περιζχουν υπολείμματα ωυτοωαρμάκων.
ΦΑΚΕΣ Θ υπό προμικεια ωακι να προζρχεται από τα αποξθραμζνα, ϊριμα, βρϊςιμα ςπζρματα του ωυτοφ τθσ οικογζνειασ των ψυχανκϊν Οι
κόκκοι να είναι ομοιόμορωοι, πλατιοί ι ωακοειδείσ
ΦΥΓΑΝΙΕΣ ςυςκευαςία ΔΛΡΛΘ Α ποιότθτασ

ΜΡΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΑ ( τφπου κρακεράκια ) ςυςκευαςία 100 γρ αλμφρα
προϊόντοσ τα ςυςτατικά αυτοφ.

ςτθν δε ςυςκευαςία να αναγράωεται θ θμερομθνία λιξθσ του

ΗΑΜΡΟΝ ΡΑΙΗΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΛΛΟ Α ποιότθτασ ςε ωζτεσ

ΡΟΥΕΣ πατάτασ ( ςκόνθ ) ςε κιλά Α ποιότθτασ

φηι : πρϊτθσ ποιότθτασ Να είναι κακαρό, απαλλαγμζνο από λευκοφσ και ερυκροφσ κόκκουσ. φηι Τφπου Α ΜΡΟΝΕΤ και ΚΑΟΛΙΝΑ Το ρφηι
κα πρζπει να είναι επεξεργαςμζνο και επιμελθμζνο ςτίλβωςθσ ανάλογα τθσ ποικιλίασ και του εμπορικοφ τφπου ”, “Καρολίνα”, ”φηι bonnet Το
προμθκευόμενο ρφηι να πλθροί τισ εκάςτοτε περί τροωίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ, και να επεξεργάηεται ςε βιομθχανίεσ που βεβαιϊνονται από
τον Ε.Φ.Ε.Τ. Τα ρφηια δεν κα προζρχονται από μεταλλαγμζνα ωυτά.Τ ο ρφηι πρζπει να είναι αποωλοιωμζνο πλιρωσ με κατάλλθλα μζςα. Το ρφηι
πρζπει να είναι πλιρωσ επεξεργαςμζνο (λευκαςμζνο) και επιμελθμζνθσ ςτίλβωςθσ, για τον αντιςτοιχοφντο ςε κάκε ποικιλία εμπορικό τφπο.
Απαγορεφεται θ ανάμιξθ ποικιλιϊν κατϊτερθσ ποιότθτασ με ανϊτερθ, με ςκοπό τθ διάκεςι τθσ ςαν ανϊτερθ ποιότθτα. Το ρφηι δεν πρζπει να
παρουςιάηει οποιαδιποτε οςμι και αλλοίωςθ και να είναι απόλυτα υγιζσ και απαλλαγμζνο προςβολισ εντόμων, ακάρεων κ.λ.π.. Να είναι
απόλυτα κακαρό και απαλλαγμζνο από κάκε ξζνθ φλθ. Σαν ξζνθ φλθ κεωρείται κάκε ξζνο ςϊμα, που περιζχεται ςτο ρφηι, π.χ. χϊμα, χαλίκια,
ςκόνθ, ςπόροι, ηιηάνια, κραφςματα άχυρων, ωλοιοί, κόκκοι τελείωσ λιςβοί ωσ και κάκε αδρανισ φλθ. Να μθν περιζχει υγραςία
Αλεφρι : τφπου 90% από μαλακό ςιτάρι
Ηυμαρικά : να είναι παραςκευαςμζνα από ςιμιγδάλι, που προζρχεται από ςκλθρό ςιτάρι. Να αναγράωεται θ θμερομθνία ςυςκευαςίασ,
όπωσ και θ προςκικθ άλλων προϊόντων (αυγϊν ι γάλακτοσ). Να είναι πρϊτθσ (Αϋ) ποιότθτασ Να ζχουν παραχκεί ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ
Κοινοτικζσ Κτθνιατρικζσ και Υγειονομικζσ διατάξεισ Να μθν ζχουν παραςκευαςκεί με γενετικά τροποποιθμζνα υλικά Κανονιςμόσ 1829/2003,
ςχετικά με τθν ιχνθλαςιμότθτα και τθν επιςιμανςθ γενετικϊσ τροποποιθμζνων οργανιςμϊν.

Χαλβάσ να ζχει παραςκευαςκεί από πολτό ςθςαμιοφ (ταχίνι), με ωυςικζσ ηαχαροφχεσ γλυκαντικζσ φλεσ με τθν προςκικθ και ελάχιςτθσ
ποςότθτασ εκχυλίςματοσ ρίηασ ςτρουκίου. Με γεφςθ βανίλιασ και το οποίο κα πρζπει να δθλϊνεται ςτθν ςυςκευαςία. Το είδοσ να
προςωζρεται ςε ςυςκευαςία μπαςτοφνι (των 2,5 KGR ΕΩΣ 3 ΚΛΛΩΝ )
ΤΟΜΑΤΟΕΙΔΘ Για τθν παραςκευι του τοματοπολτοφ κα πρζπει να ζχουν χρθςιμοποιθκεί νωποί καρποί τομάτασ, οι οποίοι πρζπει να είναι
απολφτωσ υγιείσ, ϊριμοι, με κανονικοφσ μακροςκοπικοφσ και οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ και να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ του άρκρου 119
του Κ.Τ.Ρ δθλαδι: Να είναι πρόςωατθσ ςυλλογισ (ωρζςκοι).Να ευρίςκονται ςτο κατάλλθλο ςτάδιο ωρίμανςθσ. Να είναι απαλλαγμζνοι
πρακτικϊσ από χϊματα, λάςπθ, ρφπανςθ και γενικά από κάκε ξζνθ ανόργανθ ι οργανικι φλθ. Να μθν είναι χρωματιςμζνοι τεχνθτά με
οποιαδιποτε ανόργανθ ι οργανικι ουςία ι με τθν εωαρμογι οποιοςδιποτε μεκόδου Να μθν ζχουν προςβλθκεί από παράςιτα ι να
εμωανίηουν αλλοιϊςεισ ςτθ ςφςταςθ και τουσ οργανολθπτικοφσ τουσ χαρακτιρεσ. Να μθν προζρχονται από ωυτά που ζχουν ραντιςκεί με
ωυτοωάρμακα όπωσ παρακείο, μαλακείο, αρςενικοφχα ι μολυβδοφχα ςκευάςματα κλπ, και που να ζχουν ςυλλεγεί πριν από τον κακοριηόμενο
χρόνο που ορίηεται από το Υπουργείο Γεωργίασ ι να παρουςιάηουν κατάλοιπα τζτοιων ουςιϊν, που είναι επικίνδυνεσ για τθ δθμόςια υγεία.
ΑΥΓΑ Τα χορθγοφμενα αυγά κα πρζπει να είναι ςφμωωνα με τουσ όρουσ του ΚΩΔΛΚΑ ΤΟΦΛΜΩΝ & ΡΟΤΩΝ και τισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ και
Κοινοτικζσ Διατάξεισ Τα παραδιδόμενα αυγά κα πρζπει να Α κατθγορίασ, (MEDIUM), με τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ βάςει των κειμζνων
διατάξεων, δεν κα περιζχουν πρόςκετεσ χρωςτικζσ ουςίεσ. Απαγορεφεται θ παρουςία ςτα αυγά ρωγμζσ
11. Ελαιόλαδα
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Ελαιόλαδο :. Το ελαιόλαδο κα πρζπει να είναι παρκζνο ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ και να ζχει παραχκεί απευκείασ από ελιζσ και μόνο με
μθχανικζσ μεκόδουσ.
Να μθν εμωανίηει οςμι ι γεφςθ τάγγιςθσ, ςιψθσ ι ευρωτίαςθσ και να μθν παρζχει από τισ οργανολθπτικζσ του ιδιότθτεσ γενικά ενδείξεισ
χρθςιμοποίθςθσ κατά τθν παραγωγι του, ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ επεξεργαςίασ του.
1.ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ: Ωσ "Ραρκζνο Ελαιόλαδο " κεωρείται ςφμωωνα με τον Κανονιςμό 2568/91 τθσ ΕΟΚ και ΚΑΝΟΝΛΣΜΟ (ΕΚ) αρικ. 1234/2007, το
ελαιόλαδο που παράγεται από καρποφσ ελιάσ και που είναι
1.Υγιείσ, απαλλαγμζνοι από ξζνεσ φλεσ, ενιομοκτόνα, ςκουλικια, ζντομα κλπ. καλά πλυμζνοι και κακαροί.
2.
Θ παραγωγι του ελαιόλαδου από τουσ καρποφσ τθσ ελιάσ να γίνεται ςε ελαιοτριβεία που λειτουργοφν με άδεια τθσ αρμόδιασ κρατικισ
αρχισ.
3.
Για τθν παραγωγι του να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο μθχανικά μζςα χωρίσ οποιαδιποτε άλλθ επεξεργαςία εκτόσ από τθν
πλφςθ με νερό, τθν κακίηθςθ, τθ ωυγοκζντριςθ και τθ διικθςθ.
4.
Να μθν εμωανίηει οςμι ι γεφςθ τάγγιςθσ, ςιψθσ, ευρωτίαςθσ και να μθν παρζχει από τισ οργανολθπτικζσ του ιδιότθτεσ γενικά,
ενδείξεισ χρθςιμοποίθςθσ κατά τθν παραςκευι του ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ επεξεργαςίασ και ςυντιρθςθσ. Επίςθσ να μθν
εμωανίηει γεφςθ όξινθ, πικρι, μπαγιάτικθ, ευρωτιϊδθ ι με οποιοδιποτε τρόπο προκαλοφςα απζχκεια. Να είναι ςτθν πράξθ απαλλαγμζνο από
ςάπωνα, να μθν περιζχει ξζνεσ προσ αυτό ουςίεσ γενικά, οφτε μοφργα.
5.
Να μθν περιζχει βαρζα δθλθτθριϊδθ μζταλλα, ωσ και υπολείμματα διαλυτικϊν μζςων. Να μθν περιζχει οποιαδιποτε ςυντθρθτικά
μζςα. Να μθν περιζχει τοξικζσ ουςίεσ
6.
Να είναι αυτοφςιο και όχι από ανάμιξι του, με άλλα λάδια που προζρχονται από άλλουσ καρποφσ ι με λάδια ηωικισ προζλευςθσ,
ςπορζλαια και ελαιόλαδα ακατάλλθλα για βρϊςθ, ι ελαιόλαδα που ζχουν παραχκεί από τθν αναςφνκεςθ λιπαρϊν οξζων πυρθνζλαιου με
γλυκερίνθ.
7.Ρρζπει να ζχει τθ ωυςικι χαρακτθριςτικι ιδιάηουςα οςμι και γεφςθ του παρκζνου ελαιόλαδου.
Απαγορεφεται ο χρωματιςμόσ του με οποιαδιποτε χρωςτικι ι άλλθ ουςία που μπορεί να προκαλζςει ζμμεςα τεχνθτό χρωματιςμό. Το χρϊμα
του να είναι αργυρόχρουν ζωσ αχυροκίτρινο, ενίοτε και πραςινοκίτρινο.
Το υλικό και θ καταςκευι των δοχείων να είναι αρίςτθσ
ποιότθτασ ϊςτε:
Να εξαςωαλίηεται θ ςυντιρθςθ του ελαιόλαδου για τον χρόνο διατθρθςιμότθτασ τουλάχιςτον.

Το θλιζλαιο) είναι το ζλαιο που λαμβάνεται από τα ςπζρματα του θλίανκου με μθχανικι διαδικαςία. Να είναι Α ποιότθτασ και να πλθροί
τουσ όρουσ του του Κ.Τ.Ρ., διαυγζσ, με ξανκωπό χρϊμα και ελαωρά γλυκιά γεφςθ, πλοφςιο ςε πολυακόρεςτα λιπαρά οξζα και ελεφκερο από
τοξικζσ ουςίεσ.Να ζχει οςμι και γεφςθ τθν χαρακτθριςτικι του προϊόντοσ, απαλλαγμζνο από ξζνεσ οςμζσ και τάγγιςθ.

. Τα είδθ παντοπωλείου που ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ πρζπει να προςκομίςει απαραίτθτα δείγματα είναι τα εξισ
-

Τυρί
Καςζρι
Λάδι
Χυμοί ατομικοί και χυμοί λίτρου
Ελιζσ
Ηαμπόν
Κομπόςτεσ

Σε περίπτωςθ αμωιβολιϊν, θ επιτροπι ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα από οποιοδιποτε άλλο είδοσ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
i

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ <ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ>)]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: * ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9 ΦΛΩΙΝΑ 53100 /
- Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ: * ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ]
- Τθλζωωνο: *2382350266]
- Θλ. ταχυδρομείο: *sprom@nosflorinas.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):+
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραωι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ( CPV 15800000-6 απο το
ΡΡΔΕ ζτουσ 2018
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναωζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ]
- Εωόςον υωίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *
- Αρικμόσ αναωοράσ που αποδίδεται ςτον ωάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [ 8/2019]

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ
ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:

Απάντθςθ:

Ρλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ ωορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του
οικονομικοφ ωορζα, αναωζρετε άλλον εκνικό αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εωόςον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
ii

*……+

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :

*……+

Τθλζωωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου)
(εάν υπάρχει):

*……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ ωορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία
iii
επιχείρθςθ ;
Μόνο
ςε
περίπτωςθ
προμικειασ
κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ
ωορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι
iv
επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;

[ + Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων
με
αναπθρία
ι
μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εωόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι
κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων ανικουν οι απαςχολοφμενοι.

[...............]

*…...............+
*….+
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ ωορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ
ςε
επίςθμο
κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν ωορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ.
βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν
ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε
και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναωζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραωισ ι
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραωισ ι θ πιςτοποίθςθ
διατίκεται θλεκτρονικά, αναωζρετε:
γ) Αναωζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ
εγγραωι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν
v
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο :

α) *……+

δ) Θ εγγραωι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι
ςτοιχεία
αναωοράσ
των
εγγράωων):*……+*……+*……+*……+

Εάν όχι:

γ) *……+

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που
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λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά
περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςωορϊν κοινωνικισ
αςωάλιςθσ και ωόρων ι να παράςχει πλθροωορίεσ που
κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα ωορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν;

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε:

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+*……+
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία
vi
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ ;

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ ωορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναωζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ ωορζα ςτθν
ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεωαλισ, υπεφκυνοσ για
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ που
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ:

α) *……+

β) *……+

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+
Τμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναωορά του τμιματοσ
ι των
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί
να υποβάλει προςωορά.

[ ]
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναωζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να
εκπροςωποφν τον οικονομικό ωορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο
γζννθςθσ εωόςον απαιτείται:

*……+

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Τθλζωωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν
εκπροςϊπθςθ (τισ μορωζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ ωορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
οικονομικϊν ωορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα
κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα
(τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ
V κατωτζρω;

*+Ναι *+Πχι

vii

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροωορίεσ που απαιτοφνται ςφμωωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ
μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ ωορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ
νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν
επιχείρθςθ του οικονομικοφ ωορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ ωορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εωόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ ωορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ
πλθροωορίεσ που απαιτοφνται ςφμωωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον
ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται να ανακζςει
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορωι
υπεργολαβίασ;

*+Ναι *+Πχι

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο
προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροωοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του
παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ

viii

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
ix

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ ·
x,xi

2. δωροδοκία ·
xii

3. απάτθ ·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ

xiii·

5.

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ ·

xiv

6.

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ
xvi
του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου το
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ
λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόωαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να
ιςχφει;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
xvii

*……+*……+*……+*……+
Εάν ναι, αναωζρετε

xviii

:

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόωαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αωορά και
τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ,

απευκείασ

ςτθν

ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται
απόφαςθ:

α) Θμερομθνία:* +,

καταδικαςτικι
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και ςχετικό(ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
xix

*……+*……+*……+*……+
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόωαςθσ, ο οικονομικόσ
ωορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου
xx
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ») ;
xxi

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιωκθκαν :

*+ Ναι *+ Πχι

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι
xxii
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ , ςτθν Ελλάδα και
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

ΦΟΟΙ

ΕΙΣΦΟΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι

-*+ Ναι *+ Πχι

-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·

γ.2)*……+·

δ) *+ Ναι *+ Πχι

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ

Εάν όχι αναωζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόωαςθσ;
- Θ εν λόγω απόωαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι;
- Αναωζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ
απόωαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόωαςθσ, εωόςον
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ
ειςωορζσ
κοινωνικισ
αςωάλιςθσ
που
οωείλει
ςυμπεριλαμβανόμενων
κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
xxiii
καταβολι τουσ ;

Εάν ναι, να αναωερκοφν Εάν ναι, να αναωερκοφν
λεπτομερείσ πλθροωορίεσ λεπτομερείσ πλθροωορίεσ
*……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αωορά τθν καταβολι των
ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναωζρετε:

*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
xxiv
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα,
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
xxv
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιωκθκαν:
*…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ
xxvi
ακόλουκεσ καταςτάςεισ :

*+ Ναι *+ Πχι

α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί
ςυμβιβαςμοφ, ι

ςε

διαδικαςία

πτωχευτικοφ

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα
από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο
οικονομικόσ ωορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ
ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εωαρμοςτζασ
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
xxvii
τισ περιςτάςεισ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε:

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ
xxviii
επαγγελματικό παράπτωμα ;

ωορζασ

ςοβαρό

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ πλθροωορίεσ:

*+ Ναι *+ Πχι

[.......................]

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιωκθκαν:
*..........……+
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ ωορζασ ςυμφωνίεσ με
άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ
του ανταγωνιςμοφ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ πλθροωορίεσ:
*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιωκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ ωορζασ τθν φπαρξθ τυχόν
xxix
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων , λόγω τθσ ςυμμετοχισ του
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ πλθροωορίεσ:
*.........…+
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ ωορζασ ι επιχείρθςθ
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα
αρχι ι ςτον ανακζτοντα ωορζα ι ζχει με άλλο τρόπο
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ
xxx
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ πλθροωορίεσ:

*...................…+
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ ωορζασ ςοβαρι ι
xxxi
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια
κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ
ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ πλθροωορίεσ:

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιωκθκαν:
*……+
Μπορεί ο οικονομικόσ ωορζασ να επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων
κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν που απαιτοφνται για
τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα ωορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο
τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα ωορζα, να αποκτιςει

*+ Ναι *+ Πχι
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εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του
αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ
πλθροωορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ
τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν
xxxii
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005 :

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιωκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ

Πςον αωορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ ωορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει
δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ
φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του
Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ
επιλογισ

όλων

των

απαιτοφμενων

κριτθρίων

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

Απάντθςθ
*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα

Απάντθςθ

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
xxxiii
εγκατάςταςισ ; του:

*…+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει τθ
δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ
χϊρα εγκατάςταςισ του

*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε αν
τθ διακζτει ο οικονομικόσ ωορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

Απάντθςθ:

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ ωορζα για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν
που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ :

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ
φορζα για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
xxxiv
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ
:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε:

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα που
καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ
ςφμβαςθσ για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που
απαιτοφνται είναι ο εξισ:

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα

και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ
φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
xxxv
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ :
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε:

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+ νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροωορίεσ ςχετικά με τον
κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ
για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναωζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ
του ο οικονομικόσ ωορζασ:
xxxvi

4)Πςον αωορά τισ χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσ
που
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν
ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε:

*…................................…+

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-αναλογία
xxxvii
μεταξφ x και y
-και θ αντίςτοιχθ αξία)

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+

5) Το αςωαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ
επαγγελματικϊν κινδφνων του οικονομικοφ ωορζα είναι

*……+*…+νόμιςμα
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το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροωορίεσ διατίκενται θλεκτρονικά,
αναωζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+

6) Πςον αωορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ (ενδζχεται
να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ
ωορζασ δθλϊνει ότι:

*……..........+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει
προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραωα τθσ
ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναωζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι
ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Απάντθςθ:

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
xxxviii

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναωοράσ
, ο
οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ
ςφμβαςθσ που αναωζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αωορά τθν καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων εργαςιϊν
διατίκεται θλεκτρονικά, αναωζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ
ςφμβαςθσ που αναωζρονται ςτθν διακιρυξθ):

xxxix

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναωοράσ , ο
οικονομικόσ ωορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:

*……+*……+*……+

*…...........+
Ρεριγραωι

ποςά

θμερομθνί
εσ

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναωζρετε τα
ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι
xl
ιδιωτικοφσ :
2) Ο οικονομικόσ ωορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
xli
υπθρεςίεσ , ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο
οικονομικόσ ωορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:

*……..........................+

*……+

3) Ο οικονομικόσ ωορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο
τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για
τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και
ζρευνασ που διακζτει είναι τα ακόλουκα:

*……]

4) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα μπορεί να εωαρμόςει τα
ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ
εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:

*....……+

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε κάποιον
ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ ωορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια
xlii
ελζγχων όςον αωορά το παραγωγικό δυναμικό ι τισ
τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ ωορζα και, εωόςον
κρίνεται αναγκαίο, όςον αωορά τα μζςα μελζτθσ και
ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που
λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;

*+ Ναι *+ Πχι

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν
προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο,

α)*......................................……+

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ
ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραωα τθσ
ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:

β) *……+

παραλιπτεσ
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7) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα μπορεί να εωαρμόηει τα
ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:

*……+

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του
οικονομικοφ ωορζα και ο αρικμόσ των διευκυντικϊν
ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα
ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό
εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:

*……+

10) Ο οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται, να ανακζςει ςε
xliii
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα
(δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:

*....……+

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ ωορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραωζσ ι ωωτογραωίεσ των προϊόντων
που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·

*+ Ναι *+ Πχι

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ ωορζασ δθλϊνει
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε:

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ ωορζασ να προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με
παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ ι ςε πρότυπα,
και τα οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ που
αναωζρονται ςτθ διακιρυξθ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναωζρετε ποια άλλα
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε:

*….............................................+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ

και

πρότυπα

Απάντθςθ:

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ ωορζασ να προςκομίςει
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ ωορζασ
ςυμμορωϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον
αωορά το ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε:
*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ ωορζασ να προςκομίςει
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ ωορζασ
ςυμμορωϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον
αωορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ:

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναωζρετε:

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
*……+*……+*……+
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει
αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων
που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει
περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ
καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ

Απάντθςθ:

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι
κανόνεσ που πρόκειται να εωαρμοςτοφν για τον
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθωίων με τον
ακόλουκο τρόπο:

*….+

Εωόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ
μορωζσ αποδεικτικϊν εγγράωων, αναωζρετε για κακζνα
από αυτά αν ο οικονομικόσ ωορζασ διακζτει τα
απαιτοφμενα ζγγραωα:

xlv

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ
μορωζσ
αποδεικτικϊν
ςτοιχείων
διατίκενται
xliv
θλεκτρονικά , αναωζρετε για το κακζνα:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων):
xlvi
*……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναωζρει ςφμωωνα με τα μζρθ Λ – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και
ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά
xlvii
και τισ λοιπζσ μορωζσ αποδεικτικϊν εγγράωων που αναωζρονται , εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων ωορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ
xlviii.
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων ωορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραωα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα ωορζα, όπωσ
κακορίηεται ςτο μζροσ Λ, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροωοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ...
*να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ...
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραωι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό,
αρικμόσ αναωοράσ)+.

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραωι(-ζσ): *……+
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ΡΑΑΤΘΜΑ D– ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΘΘΘ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΡΩΣ ΑΝΑΦΕΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΘΜΙΚΟ

ΡΑΑΤΘΜΑE – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) :
Θμερομθνία ζκδοςθσ :
Ρροσ το:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΛΚΜΟΝ ........................... ΓΛΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ
1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ευκυνόμενοι
απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοωειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ
των ………………..ευρϊ
και ολογράωωσ
………………………………
υπζρ τθσ εταιρείασ……………………………
ι
ςε περίπτωςθ ζνωςθσ
ι
κοινοπραξίασ των
εταιρειϊν α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και
ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν ςυμμετοχι
τουσ ςτον διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ με καταλυτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν .…/………/……….., για τθν ανάδειξθ
προμθκευτι ……………………, τθσ με αρικμ. …………./2017 διακιρυξθ ςασ.
2. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω
Εταιρείασ/ Εταιρειϊν κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
3. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιωφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ διηιςεωσ από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ
όλων των ενςτάςεων του πρωτοωειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων
852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά.
4. Σε περίπτωςθ που αποωανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ γνωςτοποιιςετε ότι θ (εταιρεία)
……………………….. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ που περιγράωεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι
αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ
εγγφθςθσ, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ ΡΕΝΤΕ (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. Θ καταβολι του ποςοφ
γίνεται με μόνθ τθ διλωςθ ςασ.
5. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ (εταιρείασ)
……………..…………………… οφτε κα λθωκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιωφλαξθ ι προςωυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα
δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ.
6. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τισ ….../……../……….. οπότε και κα επιςτραωεί ς' εμάσ θ παροφςα
εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραωθ διλωςθ ςασ ότι
απαλλάςςετε τθν Τράπεηα μασ από τθν υπόψθ εγγφθςθ και κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για
τθν άμεςθ καταβολι ς' εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εωόςον ηθτθκεί από τθν
Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
7. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για
τθν Τράπεηα μασ.
8. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου
(Εξουςιοδοτθμζνθ

Υπογραωι
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ονομαςία Τράπεηασ
Κατάςτθμα
(_/νςθ οδόσ -αρικμόσ ΤΚ fax) Θμερομθνία ζκδοςθσ Ρροσ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α…….. ΕΥ]……..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ
επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ΕΥ]…………….. (και ολογράωωσ) …….……………..ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται
θ υποχρζωςι
μασ,
υπζρ
τθσ
εταιρείασ………………………………..……. ΑΦΜ…………………………………… _\νςθ………………………………………………

……………………………………….……………………..…………………………….
για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια ………………(
αρ.διακ/ξθσ …….../…..….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του ……….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ Φ.Ρ.Α.
αξίασ ……….ΕΥ] αυτισ .
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραωθ ειδοποίθςθ
ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ, υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςθ μασ αωορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροωι τθσ ς’
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραωο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το
ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………..
ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ
ο χρόνοσ ιςχφοσ
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ του ςυμβατικοφ χρόνου δθλ. να
αναγράωει ότι λιγει δφο (2) μινεσ μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι του υπό προμικεια είδουσ.
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν
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ΡΑΑΤΘΜΑ Η
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ
θ
3 ΥΡΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ
«ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ»

ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ………………………………………

(αξίασ ………………...…. € χωρίσ ΦΡΑ, ……….…….€ με ΦΡΑ …...)
Αρικμόσ Σφμβαςθσ …./......
Στθν ΦΛΩΛΝΑ ςιμερα …………………..........…. 2019, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι,
αφενόσ του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ », που εδρεφει ΦΛΩΛΝΑ
(Α.Φ.Μ999669027 Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΛΝΑΣ ), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραωι τθσ παροφςασ από τον Διοικθτι του
Νοςοκομείου ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ , που κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ
«Το Νοςοκομείο» και
αφετζρου τθσ εταιρείασ…………………………… με ΑΦΜ ……………. Δ.Ο.Υ. ……………., που εδρεφει ςτ…..…………, οδόσ
………………….…. αρικμ. ….., Τ.Κ ……….., με τθλ. …………….. email:………………………και fax …………… που εκπροςωπείται νόμιμα ςτθν
παροφςα από τ.. κ. ……………………… και που κα αποκαλείται ςτο εξισ “προμθκευτισ”. ςυμωωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά
τα παρακάτω.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:
Ζχοντασυπόψθ:
Α) Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016.
Β) Τθν υπ’ αρικ. ........./2019 διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ .
Γ) Τθν υπ' αρικ. …./...-..-….. κατακυρωτικι απόωαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου ςφμωωνα με τθν οποία ο δεφτεροσ των
ςυμβαλλομζνων ανακθρφχκθκε Ανάδοχοσ, για τα αναγραωόμενα ςτο άρκρο 1ο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Δ) Τθν υπ’ αρικμ. …./..-..-…. απόωαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ : ........................).
Συμωϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:

ΑΘΟ1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΘΣΣΥΜΒΑΣΘΣ
1.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια…………………………………………………………………………………………
1.2. Το υπό προμικεια υλικό κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμωωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι προςωορά του Ρρομθκευτι, που κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ
αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ.

ΑΘΟ2ο
ΔΙΑΚΕΙΑΣΥΜΒΑΣΘΣΤΟΡΟΣ ΚΑΙΧΟΝΟΣΡΑΑΔΟΣΘΣΤΟΥΥΛΙΚΟΥ
2.1.

Ι ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ, ιτοι από
τθν……………..………..…
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ζωσ τθν………………………………
2.2.

Τα ηθτοφμενα υλικά κα παραδίδονται το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ ,από τθν διαβίβαςθ τθσ αντίςτοιχθσ παραγγελίασ
του Νοςοκομείου προσ τον Ρρομθκευτι. Ι παράδοςθ των υλικϊν κα πρζπει να είναι απολφτωσ κατάλλθλα για τθ χριςθ που
προορίηονται, κα γίνεται ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου ι ςτο Τμιμα και ςτον χϊρο που κα υποδεικνφεται από το
Νοςοκομείο, με ζξοδα και ευκφνθ του Ρρομθκευτι.

2.3.

Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να
παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, με αιτιο λογθμζνθ απόωαςθ του Δ.Σ. του
Νοςοκομείου, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 206 του Ν.4412/2016. Ι παράταςθ γίνεται πάντοτε υπό τθν επιωφλαξθ των
δικαιωμάτων του Νοςοκομείου για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων (άρκρο 207 του Ν.4412/2016). Μετά τθ λιξθ
τθσ δοκείςασ παράταςθσ, και εωόςον δεν ζχει παραδοκεί το υλικό, κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του Ρρομθκευτι εκπτϊτου.
(άρκρο 203 του Ν.4412/2016)

2.4.

Ι παραλαβι του υλικοφ κα διενεργείται από Επιτροπι οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία, ςυνταςςομζνου προσ τοφτο ςχετικοφ
πρωτοκόλλου. Ο Ρρομθκευτισ ζχει δικαίωμα να παρίςταται ςτθ διαδικαςία παραλαβισ. Ο ζλεγχοσ τθσ ποςότθτασ, τθσ
ποιότθτασ και τθσ καλισ λειτουργίασ των υλικϊν κα γίνεται ςφμωωνα με τα άρκρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα
προβλεπόμενα ςτουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθν προςωορά του Ρρομθκευτι, τα παραςτατικά που
κα ςυνοδεφουν τα υλικά και, πάντωσ, ςφμωωνα με τισ υποδείξεισ τθσ παραπάνω Επιτροπισ

2.5.

Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να αναγράωει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ τον αρικμό τθσ ςφμβαςθσ
και τον κωδικό του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ.
ΑΘΟ3ο
ΚΥΩΣΕΙΣΚΑΤΑΤΟΥΡΟΜΘΘΕΥΤΘ

3.1.

Με απόωαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o Ρρομθκευτισ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εωόςον δεν ωόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε
τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε
μετά από αίτθςι του.

3.2.

Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθν ςφμβαςθ, εωόςον:
3.2.1. Το υλικό δεν ωορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ του Νοςοκομείου.
3.2.2. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.

3.3.

Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται με απόωαςθ
του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαωερόμενο
προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του Ν.4412/2016.

3.4.

Σε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ το οποίο, παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ ςφμ βαςθσ, χωρίσ όμωσ να
επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα από απόωαςθ
του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 208 &
209 του Ν.4412/2016.

3.5.

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα υλικά ωορτωκοφν - παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ
χρόνου, όπωσ διαμορωϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και πάντωσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που
ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του προμθκευτι, τα πρόςτιμα του άρκρου
207 του Ν.4412/2016, κατά τθ διαδικαςία που ορίηει το άρκρο αυτό.

3.6.

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016, o προςωζρων ευκφνεται και για κάκε ηθμία που τυχόν κα
προκφψει εισ βάροσ του Νοςοκομείου από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

3.7.

Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςωζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του,
δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.
Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςωζροντα μζχρι τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν όλα
τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ.
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ΑΘΟ4ο
ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
4.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Σφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατζκεςε
τθν υπ’ αρικ. ………………/………-201… εγγυθτικι επιςτολι τ… ……………………., ποςοφ ……………… ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε
ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυvoλικισ ςυμβατικισ αξίασ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.), με χρόνο ιςχφοσ
ζωσ τθν ……….-201…. .
4.2. Ι ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραωεί ςτον Ρρομθκευτι μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ, τθν
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.
4.3. Σε περίπτωςθ μετάκεςθσ ι παράταςθσ του χρόνου παράδοςθσ του υλικοφ, ο Ρρομθκευτισ πρζπει να παρατείνει αναλόγωσ το
χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι να υποβάλει νζα, οπότε επιςτρζωεται θ αρχικι. Ο κατά τα ανωτζρω
παρατεινόμενοσ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ κα είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από τθ νζα θμερομθνία
παράδοςθσ του υλικοφ.
4.4. Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αωορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναωερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ διακιρυξθσ και ςτο άρκρο
72 του Ν.4412/2016.
ΑΘΟ5ο
ΤΟΡΟΣΡΛΘΩΜΘΣ
5.1.

Ι πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνεται μετά από κάκε τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από το
Νοςοκομείο, με βάςθ τθ ςυςκευαςία, τθν περιγραωι και τθν τιμι των ειδϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται αναλυτικά ςτθν
τεχνικι και οικονομικι του προςωορά.

5.2. Ι πλθρωμι κα γίνεται μετά τθv οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ παραλαβισ των
ειδϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του προμθκευτι.
5.3. H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), και τθν ιςχφουςα νομοκεςία περι κεϊρθςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ από τον
αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου .
5.4. Χρόνοσ εξόωλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου πϊλθςθσ από τον
προμθκευτι.
5.5. Ι εξόωλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο ςχετικό άρκρο του
Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόωλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και
τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.).
5.6. Ι υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.
5.7. Σε περίπτωςθ που θ εξόωλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο,
ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εωαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ
107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΛΧΕΛΙΣΕΪΝ ΚΑΛ ΔΙΜΟΣΛΪΝ ΑΧΪΝ».
5.8. Ι προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ
εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό
διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του Νοςοκομείου και του προμθκευτι, που αωοροφν ςτθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ,
δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οωείλεται ςε υπαιτιότθτα του παρόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των
αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.).
5.9. ΟΡρομθκευτισβαρφνεταιμεόλεστισνόμιμεσκρατιςεισ.
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. Τα ζξοδα
μεταωοράσ και ωορτοεκωόρτωςθσ των ειδϊν βαρφνουν τον προμθκευτι.
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ΑΘΟ6ο
ΕΙΔΙΚΕΣΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣΤΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ρζραν των λοιπϊν ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, το Νοςοκομείο ζχει τισ εξισ ειδικζσ υποχρεϊςεισ, ωσ προσ ότι αωορά τθ χριςθ του
υπό προμικεια υλικοφ:
α) Να μεριμνά για τθν προςεκτικι χριςθ του υλικοφ.
β) Να προωυλάςςει το υλικό από οποιαδιποτε πρόκλθςθ ηθμιάσ, οωειλόμενθσ ςε υπαιτιότθτα υπαλλιλων του
Νοςοκομείου ι τρίτων προςϊπων ι ςε εξωτερικζσ επιδράςεισ (υγραςία, ςκόνθ, υπερβολικι ηζςτθ κ.λ.π.).
ΑΘΟ7ο
ΑΝΩΤΕΑΒΙΑ
7.1. Ο Ρρομθκευτισ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν μθ ζγκαιρθ ωόρτωςθ - παράδοςθ του υπό προμικεια υλικοφ, εωόςον
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ϊσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν
μπορεί να αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα του οποίου κακίςταται ανζωικτο ςτον
Ρρομθκευτι να προβεί ο ίδιοσ ι μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.
7.2. Σε εωαρμογι του άρκρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από
τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναωζρει εγγράωωσ και να προςκομίςει ςτο Νοςοκομείο τα
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ δεν προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ
να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
7.3. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Ρρομθκευτι και μπορεί να
επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ.
ΑΘΟ8ο
ΛΟΙΡΟΙΟΟΙ
Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον εγγράωωσ, ςε αντικειμενικά
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι απόωαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. Ζχουν
πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ
διακιρυξθ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, β) θ τεχνικι και οικονομικι προςωορά του Ρρομθκευτι και γ) οι διευκρινιςτικζσ του
επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου.
ΑΘΟ9ο
ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ-ΕΦΑΜΟΣΤΕΟΔΙΚΑΙΟ
9.1.

Κάκε διαωορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ( ι και μετά τθ λιξθ τθσ, εωόςον απορρζει απ’ αυτιν)
μεταξφ του Νοςοκομείου και του Ρρομθκευτι και αωορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ,
τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ,
επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου, προσ το οποίο ο
Ρρομθκευτισ πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Δ.Σ. αποωαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ
απόωαςι του, θ οποία γνωςτοποιείται ςτον ενδιαωερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοςοκομείου δεν εκδϊςει απόωαςθ επί τθσ
αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο Ρρομθκευτισ δεν αποδεχκεί τθν απόωαςθ του Δ.Σ., τότε
οποιοδιποτε από τα μζρθ δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαωορά προσ επίλυςθ ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων.

9.2.

Κάκε διαωωνία ι διαωορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν και δεν κα ρυκμίηεται
κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν αρμόδια δικαςτιρια

9.3.

Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εωαρμόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ. …../2019 διακιρυξθσ του
διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε ωορά. Ι εωαρμογι
των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων του Νοςοκομείου, που απορρζουν από τισ ςυναωείσ με
τθ ςφμβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.

Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε δφο (2) όμοια αντίγραωα, τα οποία, αωοφ διαβάςτθκαν, υπογράωθκαν
από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, εκ των οποίων το Νοςοκομείο ζλαβε ζνα (1) αντίγραωο, ενϊ το άλλο ζλαβε ο Ρρομθκευτισ.

ΑΘΟ 10
ΕΙΔΘ ΡΟΥ ΚΑΤΑΚΘΩΘΘΚΑΝ

ΑΘΟ 11 ΕΜΘΝΕΙΑ
Οι επικεωαλίδεσ των όρκρων τθσ παροφςασ ζχουν τεκεί αποκλειςτικά για τθ διευκόλυνςθ και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν
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ερμθνεία του άρκρου τθσ Σφμβαςθσ αυτισ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Νοςοκομείο
ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Νοςοκομείο
ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ
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i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων ωορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναωζρεται το ςφνολο α

ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ ωορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων
επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροωορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από
250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ή το ςφνολο του
ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.

v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναωζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμωωνα με το δεφτερο εδάωιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ
τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του
Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εωόςον προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ'
εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμωζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμωωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναωζρεται ωσ “διαωκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1
του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαωκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν.
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ
αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε
τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν
απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναωζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόωαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που
ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
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τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων
και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αωορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόωαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν
εν λόγω απόωαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάωιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιωκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςωάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάωιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμωωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εωόςον προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι
δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ ωόρων ι αςωαλιςτικϊν
ειςωορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμωζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαωϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των ωόρων ι των
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ ωορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ
ποςό που οωείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ
αςωάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμωωνα με το τελευταίο εδάωιο τθσ
παραγράωου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναωζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ,
ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμωωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαωοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ
ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εωόςον ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναωορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ
άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμωωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαωοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο
79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Ππωσ περιγράωεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν
να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εωόςον επιτρζπεται ςτη ςχετική διακήρυξη ή ςτην πρόςκληςη ή ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ που αναφζρονται
ςτην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εωόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ που αναωζρονται
ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
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