«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (110ΠΜ)
(∆.12/19)
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ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ:

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.12/19) για την Προµήθεια
Κατεψυγµένων Κρεατοσκευασµάτων για την Κάλυψη Αναγκών Μονάδων
Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ)

ΣΧΕΤ :

α. Υ.Σ. 6/26 Φεβ 19/∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΕΚΜ.
β. Υ.Σ. 37/6 Μαρ 19/∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.Π/Υ

1.

Έχοντας υπόψη:

α.
Τις διατάξεις του Ν.∆ 721/70 (ΦΕΚ Α/251/70) «Περί Οικονοµικής
Μέριµνας και Λογιστικού των Ε∆».
β.
Τις διατάξεις του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4024/11 και τον
Ν.4250/14.
γ.
Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.4210/13.
δ.
Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως ισχύει.
ε.
Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής των Νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της
παραγράφου Ζ «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές
συναλλαγές», όπως ισχύει.
στ. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) «Φορολογία
εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του
Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ.
Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014) «Αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) –
∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
η.

Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-16) «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ.
Το άρθρο 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α’) περί «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16, µέτρα εφαρµογής
των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
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εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-21
και λοιπές διατάξεις».
ι.
Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες», όπως ισχύει, καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρµογής του βάσει του υπ΄
αρ. πρωτ. 2/1000018/0026/30-12-16 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµικών.
ια. Την υπ’ αριθµ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και
Περιφερειακά Όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους
των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει.
ιβ. Την υπ΄ αριθµ. Π1/2380/18 ∆εκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, µεταφορών και ∆ικτύων».
ιγ. Την υπ΄ αριθµ. 5143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ
Β΄ 3335/11-12-2014) περί «Καθορισµός του τρόπου υπολογισµού, της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, καθώς και των λοιπών
λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του Ν.4013/11» (ΦΕΚ Α΄
204), όπως ισχύει.
ιδ. Την υπ΄ αριθµ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-2016)
Απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), για διαδικασίες
σύναψης δηµοσίας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», όσον αφορά παρ.4
άρθρου 79 Ν.4412/16.
ιε. Την υπ΄ αριθµ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργών
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών περί «Καθορισµού του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
λεπτοµερειών εφαρµογής της παρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16» (ΦΕΚ Α΄ 147).
ιστ. Την υπ΄ αριθµ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-05-17) Απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης περί «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».
ιζ.

Τα κατωτέρω θεσµικά κείµενα και διαταγές της Π.Α:
(1)

Το Εγχειρίδιο Τροφοδοσίας Αεροπορίας (ΕΤΡΑ).

(2) Το ΕΠΑ ∆-45/99 «Βασικές Αρχές Υγιεινής Τροφίµων και Νερού»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιη. Τις απαιτήσεις των Μονάδων σε είδη θέµατος όπως αυτές
προβλήθηκαν και εγκρίθηκαν µε ανωτέρω (α) και (β) σχετικά.
ιθ. Την αναγκαιότητα – σκοπιµότητα υλοποίησης της υπόψη προµήθειας,
προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Μόνιµου και Στρατεύσιµου Προσωπικού
των Μονάδων.
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κ. Το υπ΄ αρίθµ. 19REQ004495326 Πρωτογενή Αίτηµα µέσω της
πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια υλικών θέµατος.
κα.

Τις µερίδες αποθέσεων των Μονάδων, οι οποίες εµφανίζουν ικανό

υπόλοιπο.
κβ. Το υπ΄ αρίθµ. 19REQ004584742 Εγκεκριµένο Αίτηµα, µέσω της
πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια υλικών θέµατος.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
2.
Συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
117 του Ν.4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο
µόνο τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία
ανά είδος, για την Προµήθεια Κατεψυγµένων Κρεατοσκευασµάτων ως το Παράρτηµα
«Β» της παρούσας, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ) µε
την υπογραφή σύµβασης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους µε δυνατότητα
ανανέωσής της για ακόµη ένα (1), µε τους ίδιους όρους και τιµές κατόπιν συµφωνίας
των συµβαλλοµένων µερών.
3.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό ευρώ πενήντα
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο και ογδόντα λεπτών (59.942.80 €) πλέον
ΦΠΑ για δύο (2) έτη, (29.971,40 € πλέον ΦΠΑ κατ’ έτος).
4.
Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 και
ώρα 10:00 π.µ στα γραφεία του Τµ. Προµηθειών της ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ.
5.
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό
µπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη µε του εξής τρόπους:
α.
Την αποστολή τους στη ∆ιεύθυνση ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ (Αεροπορική
Βάση Λάρισας, Τέρµα Αγιάς Τ.Κ. 41001) ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή
courier ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι
αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την ∆ευτέρα 03 Ιουνίου 2019 και ώρα
14:00 µ.µ.. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία
ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν.
β.
Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό, στην Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του.
6.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο στην Υπηρεσία µετά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες, θεωρούνται
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
7.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
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Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι
8.
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον φέρουν µαζί τους το
σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης προκειµένου να το επιδείξουν στην αρµόδια
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
9.
Αιτήµατα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται έγκαιρα
στην αναθέτουσα αρχή προκειµένου να µην απαιτηθεί παράταση της προθεσµίας
παραλαβής των προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 60, παρ. 3α του Ν.4412/2016.
10. Αντίγραφα του πλήρους σώµατος της διακήρυξης διατίθενται ως
ακολούθως σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της Πολεµικής
Αεροπορίας (www.haf.gr) και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
11. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για θέµατα
διαδικασιών του ∆ιαγωνισµού προς την αναθέτουσα αρχή: ∆ΟΥ Α/Β Λάρισας, Τµ.
Προµηθειών, Αρµόδιοι: Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα, Τηλ. 2410 515475,
Ανθσγός (Ο) Ουγιάρος Αλέξανδρος, Τηλ. 2410 515476.

Ταξχος (Ι) Κωνσταντίνος Κελλάρης
Επιτελάρχης

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Τµχης Προµηθειών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
- ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.
Αποδέκτες για Πληροφορία
- 110ΠΜ
- ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΕΚΜ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»

Γενικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού

«B»

Γενικοί και Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού

«Γ»

Τεχνική Περιγραφή

«∆»

Σχέδιο Σύµβασης
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Α¨ ΣΤΗ
Φ.831/Α∆.2510/Σ.649

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Προµήθεια Κατεψυγµένων Κρεατοσκευασµάτων

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

110 ΠΜ

CPV

Κρέας : 15110000-2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης
τιµής ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η
προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Εσωτερικοί πόροι Μονάδων
Πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα δύο
ευρώ και ογδόντα λεπτά (59.942.80 €) πλέον
ΦΠΑ για δύο (2) έτη [Είκοσι εννέα χιλιάδες
εννιακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ και σαράντα
λεπτά (29.971,40 €) πλέον ΦΠΑ κατ’ έτος]
0,13468%
(οι κρατήσεις να συµπεριλαµβάνονται στην τιµή
της προσφοράς)
Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο
προβλεπόµενος, από το Ν.4172/13 άρθρο 64,
φόρος εισοδήµατος 4%, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τρίτη 04 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως κύριο σώµα προκήρυξης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση της
παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα
αρµόδια όργανα των Μονάδων
Στις ∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας και τις Λέσχες
των Μονάδων, καθηµερινά και σε ορισµένες
περιπτώσεις Κυριακές και αργίες.
Εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού, µε δικαίωµα της
Υπηρεσίας παράτασής τους για επιπλέον εξήντα
(60)
6
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1. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη Μονάδα. Ο
προµηθευτής βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών.
2. Οι προµηθευτές µπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή
περισσότερα από τα εν λόγω προϊόντα και όχι υποχρεωτικά για το σύνολο των
προϊόντων.
3. Η προµήθεια των διαφόρων ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις καθηµερινές
ανάγκες - απαιτήσεις της Τροφοδοσίας και των Λεσχών των Μονάδων, τις
προτιµήσεις του προσωπικού, καθώς και των τυχόν έκτακτων αναγκών που θα
προκύψουν, χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική για την Υπηρεσία η προµήθεια για το
σύνολο των ειδών. Οι εν λόγω ποσότητες είναι ενδεικτικές, δεν είναι δεσµευτικές και
ο προµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση από την Π.Α σε περίπτωση µη
προµήθειας του συνόλου των ποσοτήτων.
4.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και τα Παραρτήµατα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής.

Ασµχος (Ο) Ιωάννης Γιάχος
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Τµχης Προµηθειών
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Β¨ ΣΤΗ
Φ.831/Α∆.2510/Σ.649

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
1.
Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα αφορά την προµήθεια Κατεψυγµένων
Κρεατοσκευασµάτων , προς κάλυψη αναγκών των Τροφοδοσιών και των Λεσχών
των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110 ΠΜ).
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό ευρώ των
2.
πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο και ογδόντα λεπτών (59.942.80 €)
πλέον ΦΠΑ για δύο (2) έτη, [Είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ
και σαράντα λεπτά (29.971,40 €) πλέον ΦΠΑ κατ’ έτος) και αφορά στην προµήθεια
ειδών ως ο κάτωθι πίνακας:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
Α/Α

1

2
3
4

5

6

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΠΙΦΤΕΚΙ
ΓΕΜΙΣΤΟ
(µοσχαρίσιος κιµάς
40%, χοιρινός κιµάς
30%, φρυγανιά 15%,
γεµιστό κασέριντοµάτα 15%)
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΙΣ
(µοσχαρίσιος κιµάς
50%, αρνίσιος κιµάς
50%)
ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ
ΦΙΛΕΤΟ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ
ΓΥΡΟΣ ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10kg
(ΣΠΑΛΑ, ΜΠΟΥΤΙ,
ΠΑΝΣΕΤΑ)
ΣΝΙΤΣΕΛ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΠΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΜ

ΛΑΞ
110ΠΜ

ΛΥΞ
110ΠΜ

ΤΡΟΦ.
110ΠΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/
ΜΜ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ(€)

kg

-

-

640

640

3,70

2.368,00

kg

-

800

480

1280

3,45

4.416,00

kg

1000

-

-

1000

2,90

2.900,00

kg

600

-

480

1080

5,37

5.799,60

kg

-

3490

-

3490

3,02

10.539,80

kg

200

-

640

840

4,70

3.948,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)

29.971,40

3.
Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής ανά είδος,
8
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χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος. Ως εκ τούτου, δύναται η
κατακύρωση να γίνει σε περισσότερους του ενός οικονοµικού φορέα.
Άρθρο 2ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής
1.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
α.

τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,

β.

δηµόσιοι φορείς

γ.
ενώσεις
των
ανωτέρω
προσώπων
ή/και
φορέων
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων εφόσον
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ∆ιακήρυξη και είναι
εγκατεστηµένα/οι/ες σε:
(1)

κράτος-µέλος της Ένωσης

(2)

κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)

(3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού
µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας και
(4) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ ανωτέρω
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Ο όρος «οικονοµικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην
ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες.
3. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συµπράξεις οικονοµικών φορέων δεν
υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύµπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η Σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης.
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων,
όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Άρθρο 3ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1.

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία πρέπει:

α.
Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα – εταιρικά ή µη - που αναφέρονται στην προσφορά και περιέχουν ειδικό
τεχνικό περιεχόµενο, τα οποία µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
9
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β.
Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες
διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη.
από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα
µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ.
2.

Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται αυτές:
α.

όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύµβασης,

β.

όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα,

γ.
όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρακτικής, όπως
συµπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ.
3.

όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές.

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται:

α.
όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα
απαιτούµενα προσόντα,
β.
όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής,
όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης.
4.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισµένο
φάκελο. Η αρίθµηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.
5.
Επί του φακέλου της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες
ενδείξεις:
α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία γράµµατα).

β.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄αρίθµ. 12/19 ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ

γ.
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Κατεψυγµένων
Κρεατοσκευασµάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ).
δ.
Την καταληκτική
υποβολής προσφορών).
ε.

ηµεροµηνία

(ηµεροµηνία

λήξης

προθεσµίας

Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.

6.
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τους τρεις (3)
παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους, καθένας εκ των οποίων
φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α.
Φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο
οποίος πρέπει να περιέχει:
(1) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιµελητηρίου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16, µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, κατά την ηµέρα
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Το παρόν πιστοποιητικό θα φέρει ηµεροµηνία έκδοσης
εντός των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών προ της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών.
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(2) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ως το
υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήµατος, το οποίο φέρει
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.
β.
Φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος πρέπει
οπωσδήποτε να περιέχει, επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι:
(1) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα, για τα υπό
προµήθεια είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα «Γ» της διακήρυξης.
(2) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της τεχνικής
περιγραφής του Παραρτήµατος «Γ» της διακήρυξης στο σύνολό τους χωρίς καµία
µεταβολή.
(3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, για τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό που έχουν την
ιδιότητα του παραγωγού ή του εµπόρου, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
(α) Τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή του Παραρτήµατος «Γ» της ∆ιακήρυξης, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
και οφείλουν να συµµορφώνονται πλήρως και χωρίς καµία παρέκκλιση µε τις
ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τα υπό προµήθεια είδη.
(β) ∆εσµεύονται για την παράδοση των προϊόντων µε τα
κατάλληλα ίδια µέσα (αυτοκίνητα - ψυγεία) στις εγκαταστάσεις των Μονάδων.
(γ) Θα χορηγούν - διαθέτουν τα υπό προµήθεια είδη για όλο
το χρονικό διάστηµα της σύµβασης.
(δ) Επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση των αρµόδιων
οργάνων της ΠΑ και αποδέχονται τους ελέγχους (µακροσκοπικούς, χηµικούς) των
προϊόντων αλλά και των εγκαταστάσεων των ιδίων και των προµηθευτών τους
σύµφωνα και µε τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής
και µεταφοράς τροφίµων, χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
(4) Εκδοθέντα από αρµόδια Κρατική Αρχή φωτοαντίγραφα αδειών
των οχηµάτων µεταφοράς των ειδών, από τα οποία θα πιστοποιείται η
καταλληλότητα των οχηµάτων για τη χρήση που προορίζονται. Τα ανωτέρω οχήµατα
θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των ειδών κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
(5) Βεβαίωση του ΕΦΕΤ ή άλλου αρµόδιου φορέα ή Πιστοποιητικό
ISO 22000/2005 ή αντίστοιχο εκδοθέν από εταιρεία εξουσιοδοτηµένη από το Εθνικό
Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆), από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι οι επιχειρήσεις
τροφίµων εργάζονται µε βάση τις αρχές του Συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και
Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 487/2000
των Υπουργών Εθν. Οικονοµίας-Ανάπτυξης-∆ικαιοσύνης και τους Κανονισµούς
178/2002 και 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
(6) Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό που είναι έµποροι, θα
πρέπει να προσκοµίσουν επιπλέον στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους τα
παρακάτω:
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(α) Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή των προϊόντων που
θα πιστοποιεί τη συνεργασία του διαγωνιζόµενου µε τον προµηθευτή και µε την
οποία θα βεβαιώνει τη χορήγηση - διάθεση των σχετικών ειδών στον διαγωνιζόµενο
για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης, καθώς και τη δυνατότητα των
αρµοδίων οργάνων της Π.Α να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του
προµηθευτή για έλεγχο, παρέχοντας τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που
τυχόν του ζητηθεί.
(β) Βεβαίωση (του προµηθευτή των προϊόντων) του ΕΦΕΤ ή
άλλου αρµόδιου φορέα ή Πιστοποιητικό ISO 22000/2005 ή αντίστοιχο εκδοθέν από
εταιρεία εξουσιοδοτηµένη από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆), από τα
οποία θα αποδεικνύεται ότι οι επιχειρήσεις τροφίµων εργάζονται µε βάση τις αρχές
του Συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP),
όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 487/2000 των Υπουργών Εθν. ΟικονοµίαςΑνάπτυξης-∆ικαιοσύνης και τους Κανονισµούς 178/2002 και 852/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
γ.
Φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα
περιέχει, επί ποινή απόρριψης, τα είδη που περιέχονται στον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», συµπληρώνοντας τα κάτωθι, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της
Προσθήκης «2» του παρόντος Παραρτήµατος:
(1) Την προσφερόµενη τιµή σε ευρώ η οποία θα αναγράφεται
αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της
αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή
ολογράφως. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις
επί των κρατήσεων. Επίσης, στην τιµή περιλαµβάνονται τα έξοδα παράδοσης,
µεταφοράς και εγκατάστασης του υπό προµήθειας είδους, στο χώρο που θα
υποδειχθεί στον προµηθευτή από την Υπηρεσία.
(2)
προµήθεια είδη.
(3)

Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα υπό
Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
Άρθρο 4ο
Λόγοι απόρριψης προσφορών

1.
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α.
Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν.
4412/16 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και
υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
β.
Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση
ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωση
της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/16.
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γ.
Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή
από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102.
δ.
Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, εάν τέτοια δεν επιτρέπεται ή,
εάν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύµβασης.
ε.
Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο
ή περισσότερες προσφορές εκτός εάν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής
προσφοράς. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73,
και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην
περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη
ενώσεων.
στ.

Προσφορά υπό αίρεση.

ζ.
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή
γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να
προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης
προβλέπεται η κατάθεση δειγµάτων, η µη προσήκουσα κατάθεση τους.
Άρθρο 5ο
Ισχύς Προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εξήντα
ηµέρες (60) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη
σύµφωνα µε το άρθρο 97 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
2.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

3.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό
διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη ∆ιακήρυξη. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν
να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
4.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού ή εµποδιστεί η
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά
πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες
αφορούν στον ∆ιαγωνισµό.
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Άρθρο 6ο
Ενστάσεις
1.
Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους
προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την
προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα
οριζόµενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/16.
2.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 7ο
Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών
1.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε µία (1) δηµόσια συνεδρίαση
(άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 4412/16) στην οποία αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος
της προσφοράς, όπου περιλαµβάνονται τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, η Τεχνική και
η Οικονοµική Προσφορά και η Επιτροπή µονογράφει κάθε φύλλο των εν λόγω
δικαιολογητικών.
2.
Μετά το πέρας της δηµόσιας συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα
κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται µαζί
µε το φάκελο του ∆ιαγωνισµού στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης για την
έκδοση σχετικής πράξης της Αναθέτουσας Αρχής.
3.
Ακολούθως, εκδίδεται η εκτελεστή διοικητική πράξη της αναθέτουσας
αρχής (απόφαση), µε την οποία ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος
(αξιολογείται το πρακτικό της επιτροπής).
4.
Η υπόψη απόφαση κοινοποιείται µε επιµέλεια σε όλους αυτούς που
κατέθεσαν προσφορά (µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή
ιδιοχείρως) επί αποδείξει.
5.
Κατά της υπόψη απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσµίας πέντε (5)
ηµερών από κοινοποιήσεώς της στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς (δίχως
η προθεσµία άσκησης της ένστασης να έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα).
6.
Εκδίδεται, µία (1) απόφαση για την περαίωση των εν λόγω σταδίων, ενώ
ακολουθεί σε επόµενο στάδιο η έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, ως αναλύεται
στη συνέχεια.
7.
Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, αποστέλλεται ειδικότερη
έγγραφη πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή εντός δέκα (10)
ηµερών, κατά άρθρο 103, παρ. 1 (όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου
43, Ν.4605/19 ), των κάτωθι:
α.
Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας, τις
πράξεις ορισµού των διαχειριστών για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και του
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∆ιευθύνοντα Συµβούλου - Μελών για τις Α.Ε., καθώς επίσης και το παραστατικό
εκπροσώπησης.
β.
∆ικαιολογητικά περί απόδειξης της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού
που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ. 1 και 2 του Ν.4412/16 (κατ’ επιταγή των
διατάξεων του άρθρου 80), ως εξής (κατ’ ελάχιστον):
(1) Απόσπασµα του ποινικού µητρώου των υπόχρεων προσώπων,
ή ελλείψει αυτού ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις παρ.7β ανωτέρω. ∆ηλαδή, απαιτείται η κατάθεση
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου:
(α) Για τον διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).
(β) Για τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυµων εταιρειών (Α.Ε.).
(γ) Για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις
των συνεταιρισµών.
(2) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (για τις εισφορές
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε αντικείµενο
τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς.
(3) Υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα µε την οποία να
δηλώνει ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίµου σε βάρος του σε χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43, παρ.46 του Ν.4605/19.
8.
Αναφορικά µε το χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών
παραγράφου 7, του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα κάτωθι:
α.
Το παραστατικό εκπροσώπησης να φέρει ηµεροµηνία έκδοσης εντός
των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
β.
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου να φέρει ηµεροµηνία έκδοσης έως
τρεις (3) µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
γ.
Τα πιστοποιητικά φορολογικής ασφαλιστικής ενηµερότητας
γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις
(3) µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
δ.
Για την υπεύθυνη δήλωση παραγράφου 7.β.(3) ανωτέρω αρκεί η
προσκόµισή της από τον προσωρινό ανάδοχο µε ηµεροµηνία µετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
9.
Αν δεν προσκοµισθούν από τον προσωρινό ανάδοχο τα παραπάνω
δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, ισχύουν τα
καθοριζόµενα στο άρθρο 103, παρ. 2 του Ν.4412/16, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε
την παρ.12β, του Ν.4605/19.
10. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος, δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό
διάστηµα, το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή τα υποβληθέντα
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δικαιολογητικά δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης, τότε απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου µε όλες τις προβλεπόµενες συνέπειες που
προβλέπονται στις παραγράφους (3) έως (5), του άρθρου 103 του Ν.4412/16 και
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/16 για τον προµηθευτή µε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθεξής.
11. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε
τη σύνταξη πρακτικού από την αρµόδια επιτροπή, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 9 ανωτέρω και
ακολουθεί η έκδοση της απόφασης κατακύρωσης.
12. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Άρθρο 8ο
Επιλογή Προσφέροντος και Κατάρτιση Σύµβασης
Η επιλογή του προσφέροντος και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του
1.
διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από εισήγηση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισµού.
2.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί
µε αντίγραφο των οικείων πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο
(τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή ιδιοχείρως) επί αποδείξει.
3.
Η σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος
«∆» της παρούσας διακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο
της σύµβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.
4.
Προσφέρων πoυ δεv προσέρχεται µέσα στηv προθεσµία πoυ του
ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα πoυ
απορρέει από αυτήν, µε όλες τις λοιπές προβλεπόµενες από το Ν.4412/16 συνέπειες,
µετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου. Σε τέτοια περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103
του Ν.4412/16 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται,
σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
5.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και κατά την εκτέλεση της σύµβασης,
θα εφαρµοσθούν αναλογικά οι διατάξεις του Ν.4412/16, σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις
συλλογικών οργάνων, επί θεµάτων αξιολόγησης προσφορών και θεµάτων που
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
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Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
1.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας
περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονοµικό φορέα.
2.
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή της
σύµβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ’
αυτόν, χωρίς ΦΠΑ, όπως ορίζεται στη περ. β παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. Ο
χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό
χρόνο κατά δύο (2) µήνες τουλάχιστον.
3.
Η υποχρέωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ισχύει ακόµη και στην
περίπτωση που το συµβατικό τίµηµα δεν υπερβαίνει τελικά το ποσό των 20.00,00 €
χωρίς ΦΠΑ.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα
4.
αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει
να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Ν.
4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107, παρ.5 του Ν.4497/17 , διότι
διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς.
5.
Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης δίδεται
στην Προσθήκη «3» του παρόντος Παραρτήµατος.
Άρθρο 10ο
Χρόνος Παράδοσης
1.

Απαιτούνται τµηµατικές παραδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.

2.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση
της παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρµόδια όργανα των Μονάδων.
Η συχνότητα αυτών θα καθορίζεται από τις καθηµερινές ανάγκες των Λεσχών και
Τροφοδοσιών των Μονάδων (110ΠΜ).
3.
Ως ώρα παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από 08:00 π.µ. έως
12:00 π.µ.
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Παράδοση – Παραλαβή Υλικών – ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι
1. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται στις ∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας
και στις Λέσχες των Μονάδων, καθηµερινά και σε ορισµένες περιπτώσεις και
Κυριακές - Αργίες, εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή
έγγραφης) από τα αρµόδια όργανα των Μονάδων, ανεξάρτητα από το µέγεθος
αυτής. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται µε έξοδα του προµηθευτή στο χώρο
που θα του υποδειχθεί από την εκάστοτε Μονάδα και η παραλαβή τους θα γίνεται
από τα αρµόδια όργανα.
2. Τα χρησιµοποιούµενα από τον προµηθευτή µέσα µεταφοράς των ειδών
στις Μονάδες, πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα, κατάλληλα για µεταφορά
τροφίµων, µε την απαιτούµενη ισοθερµική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του
είδους που µεταφέρουν. Η τήρηση των υγειονοµικών συνθηκών µεταφοράς των
προϊόντων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή.
3. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να παραλαµβάνει και να αντικαθιστά
τα αλλοιωµένα και µη διαθέσιµα είδη καθώς και τα είδη για τα οποία έχει λήξει η
ηµεροµηνία ανάλωσής τους, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και σε περίπτωση
άρνησής του, επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης, θα γίνεται από αρµόδια τριµελή επιτροπή, η οποία και θα προβαίνει σε
όλους τους προβλεπόµενους από την σύµβαση ελέγχους.
5.
Η ανωτέρω επιτροπή θα ελέγχει τη συµφωνία των ειδών µε τους όρους
και τις προδιαγραφές της σύµβασης και θα βεβαιώνει αυτοδίκαια, µε την
οπισθογράφηση του αντίστοιχου ∆ελτίου Αποστολής ή Τιµολογίου, την αποδοχή ότι
το είδος είναι κατάλληλο και ότι µπορεί να παραληφθεί και να χρησιµοποιηθεί. Σε
περίπτωση που το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, η
επιτροπή θα εισηγείται την απόρριψή του, αναφέροντας απαραιτήτως τους λόγους
απόρριψης και τις αποκλίσεις του απορριπτόµενου είδους.
Η Υπηρεσία κατά την κρίση της και παρουσία του προµηθευτή ή του
6.
αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς κατανάλωση ειδών τα
οποία θα προσκοµίζονται στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε αντίστοιχο Χηµείο (όταν δεν
υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:
α.

Μικροβιολογικό.

β.

Χηµική Ανάλυση.

γ.

Ιστολογική Εξέταση.

7. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το
κόστος τους θα βαρύνει τον προµηθευτή. Επίσης, τον προµηθευτή θα βαρύνει και το
κόστος των χηµικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται µέχρι µία φορά
το µήνα ή δώδεκα κατά έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την
Υπηρεσία.
8. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι
απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων.
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Η συσκευασία των προς παράδοση ειδών θα είναι όπως του εµπορίου
9.
και πάντα σύµφωνη µε το πνεύµα των ∆ιατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
και την Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας, χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση, ενώ
σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας θα αναγράφονται, τουλάχιστον, οι παρακάτω
ενδείξεις:
α.

Επωνυµία του προµηθευτή.

β.

Είδος και ποσότητα του προϊόντος.

γ.

Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) µικτό βάρος του.

δ.

Ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος.

10. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε γνωµοδότηση
συλλογικού οργάνου (π.χ. επιβολή ή απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη
προµηθευτή έκπτωτου κλπ). Σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις τα αρµόδια
συλλογικά όργανα για έκδοση της ανάλογης γνωµοδότησης ορίζονται σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/16.
11. Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα
χρησιµοποιεί ο προµηθευτής θα πρέπει:
α.

Να έχει εξουσιοδότηση από το γραφείο Ασφάλειας της

Μονάδος.
β.
Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη
συµπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδος και να σέβεται τον κανονισµό
λειτουργίας της Υπηρεσίας.
12. Ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος (ποινικά και
αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί στο εισερχόµενο στη Μονάδα
προσωπικό του.
13. Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του
προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα.
Άρθρο 120
Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά
1.
Η πληρωµή του οικονοµικού φορέα θα διενεργείται υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α.
Μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών
από την αρµόδια επιτροπή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής
συµβατικών ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων
οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του οικονοµικού φορέα.
β. Θα έχουν καταλογιστεί οι προβλεπόµενες κυρώσεις στον Προµηθευτή
σε περίπτωση παραλαβής συµβατικών ειδών µε παρεκκλίσεις ή καθυστέρησης
παράδοσης των συµβατικών ειδών ή παραβίασης λοιπών όρων της Σύµβασης.
γ. Ο προµηθευτής θα έχει προσκοµίσει όλα τα προβλεπόµενα από τη
Σύµβαση δικαιολογητικά.
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Ειδικότερα, η πληρωµή θα διενεργείται από το Ταµείο της ∆ιεύθυνσης,
2.
κατόπιν σχετικού ελέγχου – έγκρισης των δικαιολογητικών από το Τµ.
Εκµεταλλεύσεων. Η πληρωµή θα γίνεται είτε αυθηµερόν ή εβδοµαδιαίως, είτε
συγκεντρωτικά ανά δεκαπενθήµερο ή µηνιαίως µε απευθείας πληρωµή από το
Ταµείο ή µε κατάθεση των χρηµάτων σε λογαριασµό του προµηθευτή, ως εξής:
α.
Ο οικονοµικός φορέας, κατά την παράδοση ειδών στις ∆ιαχειρίσεις
Τροφοδοσίας και στις Λέσχες, θα εκδίδει σχετικό τιµολόγιο πώλησης αγαθών - δελτίο
αποστολής. Τόσο στα Τιµολόγια, όσο και στα ∆ελτία Αποστολής θα πρέπει να
αναγράφεται πλήρως η περιγραφή των προς πώληση προϊόντων (είδος και τεµάχια
ανά είδος) σε πλήρη αντιστοιχία µε αυτά που παραδίδονται.
β.
προσκοµίζει:

Επισηµαίνεται

ότι

ο

οικονοµικός

φορέας

υποχρεούται

να

(1) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας µε αιτιολογία «για
είσπραξη χρηµάτων από Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης».
(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας είναι
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
(3)

Λοιπά προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.

Η µη προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως
3.
της σύµβασης.
4.

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

5.
Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρος Εισοδήµατος
ποσοστού 4% (αγαθά), ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των
αγαθών, ήτοι στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4254/2014.
6.
Κατά την εξόφληση του πρώτου τιµολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ
Κράτηση για το σύνολο του συµβατικού ποσού, ποσοστού 0,13468% η οποία
αναλύεται ως ακολούθως :
α.
Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου
375 του Ν.4412/16 και το άρθρο 44 του Ν.4605/19.
β.
Χαρτόσηµο 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,00042%
(0,0021*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθµ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α..
γ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06%,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄ Αρ.
1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών.
δ.
Υπέρ χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου
ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ΄
Αριθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών.
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Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρµογή της
7.
Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» και σε
περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πλέον των εξήντα (60) ηµερών, η Υπηρεσία
καθίσταται υπερήµερη και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να
απαιτείται όχληση, µε επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάµηνο του σχετικού έτους,
το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο
εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
8.

Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται:
α.

Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

β.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της
πληρωµής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονοµικού φορέα (µη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των συµβατικών ειδών µε έκπτωση λόγω των
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
Άρθρο 13ο
Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονοµικού Φορέα
1.
Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια είδη δεν παραδοθούν εντός των
ορισθέντων µε τη σύµβαση προθεσµιών, επιβάλλονται στον οικονοµικό φορέα οι
προβλεπόµενες στο άρθρο 207 του Ν.4412/16 κυρώσεις, κατόπιν γνωµοδότησης του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
2.
Όσον αφορά τη µη συµµόρφωση του οικονοµικού φορέα προς τους
κανονισµούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας, έγγραφη
σύσταση, ενώ σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβάσεων, η Μονάδα δύναται
να εισηγηθεί προς τη ∆ιεύθυνση, την κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου.
3.
Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους ελέγχους
κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης και δεν επηρεάζουν άµεσα την
ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων και υποδηλώνουν µικρές αποκλίσεις από τις
προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας, την ελλιπή τεκµηρίωση διαδικασιών
σχετικά µε τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές, τις ορθές πρακτικές υγιεινής και τις
αρχές του HACCP:
(1)

Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 1.500 €.

(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 2.000 €.

(3)

Για την τρίτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο

(4)

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

2.500 €.

4.
Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους ελέγχους των
αρµόδιων οργάνων Μονάδος και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία
(προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 5.000 € και έγγραφη
ενηµέρωση και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρµόδια Περιφέρεια και
στο ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/∆ΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προµήθειες των εν λόγω ειδών θα
διακοπούν µέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ ή άλλο
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αρµόδιο φορέα, για την αποκατάσταση των ποιοτικών παραβάσεων. Στο διάστηµα
αυτό, η Υπηρεσία µπορεί προσωρινά να προβεί σε ενέργειες εφοδιασµού είτε από
τον επόµενο µειοδότη που έλαβε µέρος στο διαγωνισµό είτε µε απευθείας ανάθεση
µετά από διαπραγµάτευση, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας, καταλογίζοντας
σε κάθε περίπτωση, τις τυχόν µεγαλύτερες διαφορές τιµών προµήθειας, σε βάρος
του προµηθευτή.
(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση.

5.
Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες (τοξικές
ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους του. Προϊόντα
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν µόλυνση (από
ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή αποσύνθεση.
6.
Ο αριθµός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθµού παραβατικών
παραδόσεων των ειδών και όχι σύµφωνα µε τον αριθµό των προβληµατικών ειδών.
7.
Για τα θέµατα κήρυξης οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου και τις
επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου
203 και 207 του Ν.4412/16.
Άρθρο 14ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.

Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύµβαση όταν :

α.
Το συµβατικό είδος δεν
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.

φορτώθηκε

ή

παραδόθηκε

ή

β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
(1) Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του οικονοµικού φορέα.
(2)

Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του

(3)

Πληµµύρα.

(4)

Σεισµός.

(5)

Πόλεµος

προµηθευτή.

(6) ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση
ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή –
προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών.
(7)

Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).

(8)

Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).

2.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει τον οικονοµικό
φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει
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Α∆Α:

αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι
(20) ηµερών από τότε που συνέβησαν.
3.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής για την µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 15ο
Λοιπές ∆ιατάξεις
1.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16.
2.
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από αθέτηση
κάποιου όρου της σύµβασης από τον οικονοµικό φορέα, εισπράττεται από όσα ο
οικονοµικός φορέας λαµβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και, σε
περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά
τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια
µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατα του ΜΤΑ που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.
3.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Ασµχος (Ο) Ιωάννης Γιάχος
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Τµχης Προµηθειών

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγµα ΤΕΥ∆
«2» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
«3» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.2510/Σ.649

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100001994
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρμα Αγιάς, Τ.Κ.
41001
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
- Τηλέφωνο: 2410-515475
- Ηλ. ταχυδρομείο: doy.htaf@haf.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Προμήθεια Κατεψυγμένων Κρεατοσκευασμάτων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής
Λάρισας (110ΠΜ) (CPV: 15110000-2)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι1:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση2;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
1

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.

2

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των
µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή
το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
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Α∆Α:

πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο3:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
ε) [] Ναι [] Όχι

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους4;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
3
4

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

5

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του
Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριµένες ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
i.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7·
2. δωροδοκία8 9 ·
3. απάτη10 ·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11
5. νομιμοποίηση εσόδων
τρομοκρατίας12 ·

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή χρηματοδότηση

της

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 13.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι

6

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
7
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
8
Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
9

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
10
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν
Πρωτοκόλλων.
11
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική
αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
12
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
13
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων
και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]15
Εάν ναι, αναφέρετε16:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
18
(«αυτοκάθαρση») ;

14

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
15
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης
ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην
εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

18
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκαν19:

τα

μέτρα

που [……]

19

Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
…

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

20

Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση
(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
21
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

22

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 22
[……][……][……]

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου23;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
24
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της

23

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις,
στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
24
Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις25
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 27, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην

25

Άρθρο 73 παρ. 5.

26

Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
27
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
28

Πρβλ άρθρο 48.

29

Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού
Απάντηση
Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση της [] Ναι [] Όχι
διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του
α.ν.1400/1973 και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει
ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους
μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των
τριών κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους δεν
παρήλθε πενταετία από την αποστρατεία
αυτών;
Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση και [] Ναι [] Όχι
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και Ειδικών
όρων της Διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε
γνώση των διατάξεων που διέπουν τους
Διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου;

39

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
ii.

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται30, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν31
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Τµχης Προµηθειών

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Τµχης Προµηθειών

30

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

31

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση
για την εν λόγω πρόσβαση.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.2510/Σ.649

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυµία Εταιρείας
ΑΦΜ - ∆ΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΙΒΑΝ Λογαριασµού

Α/Α

1

2

3
4

5

6

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ
(µοσχαρίσιος κιµάς
40%, χοιρινός κιµάς
30%, φρυγανιά 15%,
γεµιστό κασέριντοµάτα 15%)
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΙΣ
(µοσχαρίσιος κιµάς
50%, αρνίσιος κιµάς
50%)
ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ
ΦΙΛΕΤΟ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ
ΓΥΡΟΣ ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10kg
(ΣΠΑΛΑ, ΜΠΟΥΤΙ,
ΠΑΝΣΕΤΑ)
ΣΝΙΤΣΕΛ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΠΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ

:
:
:
:

ΜΜ

ΛΑΞ
110ΠΜ

ΛΥΞ
110ΠΜ

ΤΡΟΦ.
110ΠΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

kg

-

-

640

640

kg

-

800

480

1280

kg

1000

-

-

1000

kg

600

-

480

1080

kg

-

3490

-

3490

kg

200

-

640

840

ΤΙΜΗ/
ΜΜ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ(€)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Φ.Π.Α. (%)
(ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ ΠΟΥ
ΥΠΑΓΕΤΑΙ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)
ΦΠΑ (€)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)

1. Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δηµοσίου
0,13468% και η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ποσοστού 4%, ποσά τα οποία θα
παρακρατηθούν κατά την εξόφληση.
2. Πλέον των ανωτέρω, ο µειοδότης βαρύνεται µε τα ακόλουθα λοιπά έξοδα:
α.
Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης µορφής έξοδα ελέγχου –
δοκιµών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται µέχρι την Οριστική Ποιοτική –
Ποσοτική Παραλαβή των συµβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

β.
Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων
καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης των συµβατικών
ειδών ή καθυστερηµένων παραδόσεων.
3. Η ισχύ της προσφοράς είναι ………….. (….) ηµέρες.

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Τµχης Προµηθειών

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Τµχης Προµηθειών

42

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.2510/Σ.649

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
………………

Ηµεροµηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ. ……………………
ΕΥΡΩ. ……………………

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- ΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση………………………………………………
………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε
αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια
ηµεροµηνία
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….καταληκτική
υποβολής των προσφορών:……..) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το
οποίο ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
………............................ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας
καµιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Τµχης Προµηθειών

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Τµχης Προµηθειών
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Γ¨ ΣΤΗ
Φ.831/Α∆.2510/Σ.649

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
α.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 88, 88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίµων, Ποτών και
Λοιπών Αντικειµένων Κοινής Χρήσεως ως «Κατεψυγµένα Κρέατα Άνευ Οστών
(Α/Ο)», χαρακτηρίζονται τα νωπά κρέατα Α’ ποιότητας τα οποία προέρχονται από
εγκεκριµένα σφαγεία. Κατεψυγµένα κρέατα, νοούνται τα κατεψυγµένα προϊόντα
(βαθειάς κατάψυξης), που παρασκευάζονται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί
και αναπτυχθεί καλά και που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης,
αποκαλούµενη «βαθειά κατάψυξη», η οποία επιτρέπει στο προϊόν να περάσει όσο
γρήγορα χρειάζεται, ανάλογα µε τη φύση του, τη ζώνη µέγιστης κρυστάλλωσης και
έχει ως αποτέλεσµα, µετά από την αποκατάσταση θερµικής ισορροπίας, τη συνεχή
διατήρηση της θερµοκρασίας του προϊόντος σε όλα του τα σηµεία σε τιµή ίση ή
χαµηλότερη από -18°C. Κατεψυγµένα κρέατα άνευ οστών (αποστεωµένα),
εννοούνται τα κοµµάτια του σφαγίου, τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία
εκτός από την αποστέωση, την αφαίρεση µεγάλων τενόντων και υπερβάλλοντος
λίπους και την κατάψυξη και που διατίθενται στο εµπόριο κατά τρόπο που δείχνει ότι
διαθέτουν το χαρακτηριστικό αυτό (Οδηγία 89/108/ΕΟΚ).
β.
ειδών:
Α/Α

1

2
3
4
5
6

Αναλυτική περιγραφή των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ
(µοσχαρίσιος κιµάς 40%,
χοιρινός κιµάς 30%, φρυγανιά
15%, γεµιστό κασέρι-ντοµάτα
15%)
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΙΣ (µοσχαρίσιος
κιµάς 50%, αρνίσιος κιµάς 50%)
ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ
ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ
ΓΥΡΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10kg
(ΣΠΑΛΑ, ΜΠΟΥΤΙ, ΠΑΝΣΕΤΑ)
ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΠΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΜ

ΛΑΞ
110ΠΜ

ΛΥΞ
110ΠΜ

ΤΡΟΦ.
110ΠΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

kg

-

-

640

640

kg

-

800

480

1280

kg
kg

1000
600

-

480

1000
1080

kg

-

3490

-

3490

kg

200

-

640

840

γ.
Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές, δεν είναι δεσµευτικές και ο
προµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση από την Π.Α σε περίπτωση µη
προµήθειας του συνόλου των ποσοτήτων. Η προµήθεια των διαφόρων ειδών θα
γίνεται σύµφωνα µε τις καθηµερινές ανάγκες - απαιτήσεις της Τροφοδοσίας και των
Λεσχών των Μονάδων, τις προτιµήσεις του προσωπικού, καθώς και των τυχόν
έκτακτων αναγκών που θα προκύψουν, χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική για την
Υπηρεσία η προµήθεια για το σύνολο των ειδών.
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2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ
α.
Τα κρέατα να είναι παραγωγής όχι µεγαλύτερης από 30 ηµέρες περίπου
και τα πουλερικά όχι µεγαλύτερης από 40 ηµέρες περίπου υπολογιζόµενες από την
ηµεροµηνία φορτώσεως στα µεταφορικά µέσα της χώρας προελεύσεως.
β.
Τα παραπάνω κρεατοσκευάσµατα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω
κριτήρια ως ακολούθως :
(1) Το Βόειο Κατεψυγµένο Κρέας (Α/Ο) και το Χοιρινό Κατεψυγµένο
Κρέας να προέρχεται από κατάλληλα για κατανάλωση σφάγια που έχουν διατραφεί
και αναπτυχθεί καλά. Να µην περιέχει ξένα σώµατα. Να µην έχουν υποστεί
οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συντήρησής
τους. Να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο. Να πληρούν τους όρους υγιεινής,
καταλληλότητας και τις συστάσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Να µην
περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόµενες από την διατροφή ή άλλες ουσίες
εξωγενούς προελεύσεως. Να έχει κανονικό χρώµα χαρακτηριστικό του σφαγίου. Να
µην έχει υποστεί µερική ή ολική απόψυξη και επανακατάψυξη. Να είναι καλά
συντηρηµένο και καθαρό. Να µην αναδίδει µη φυσιολογικές οσµές κατά την
κατάψυξη. Να µην έχει λίπος, εκτός του συνδεόµενου µε το κρέας. Οι οργανοληπτικοί
χαρακτήρες να είναι άψογοι, χωρίς να περιέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή
χρησιµοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών. Να µην έχει υποστεί καµία µεταβολή
οργανοληπτικού χαρακτήρα που µπορεί να επιφέρει αλλοιώσεις στην συντήρησή
του. Να είναι απαλλαγµένο από οστά, λίπος, τένοντες και να παραδίδεται σε
συσκευασία αυτοτελών ανατοµικών τεµαχίων κρέατος.
(2) Το Κατεψυγµένο Κρέας Πουλερικών να µην φέρει υπολείµµατα
φτερών, αµυχές, σκασίµατα ή αιµατώµατα. Να έχουν εκτραφεί µε πλήρης φυτική
διατροφή η οποία πιστοποιείται από κρατικό φορέα. Να είναι ανέπαφα και αρτιµελή
χωρίς κανένα ορατό ξένο σώµα, ακαθαρσία ή αίµα χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσµή,
χωρίς ορατές κηλίδες αίµατος, χωρίς εξέχοντα σπασµένα κόκκαλα , χωρίς σοβαρούς
µώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούµενης κατάψυξης. Τα σφάγια να έχουν καλή όψη.
Το κρέας να είναι παχύ και σαρκώδη. Να µην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες
προερχόµενες από εξωγενούς προελεύσεως ουσίες. Να έχουν υποβληθεί σε
υγειονοµικό έλεγχο πριν τη σφαγή. Να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο µετά τη
σφαγή. Μετά τη σφαγή να µην φέρουν µυκητιάσεις, αλλοιώσεις, µη φυσιολογική οσµή
ή χρώµα και κακοήθεις ή πολλαπλούς όγκους. Να µην φέρουν φαινόµενα
ευρωτίασης, σηµεία αφυδάτωσης, µερικής ή ολικής απόψυξης, επανακατάψυξης,
ρύπανσης και φαινόµενα σήψης. Να πληρούν τους όρους υγιεινής και
καταλληλότητας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
γ.
Τα κατεψυγµένα προϊόντα θα τεµαχίζονται ή θα συσκευάζονται σε
εργαστήρια που θα διαθέτουν εγκεκριµένο κωδικό λειτουργίας, ο οποίος και θα
αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. Τα συσκευαστήρια – τεµαχιστήρια και
οι αυτόνοµες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και
αριθµό έγκρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π.∆.79/2007. Τα εν λόγω
εργαστήρια θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό τήρησης συστήµατος ελέγχου
κρίσιµων σηµείων που προβλέπεται από το Π.∆ 56/1995 ή Ισχύον Πιστοποιητικό
περί εφαρµογής συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από
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τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς για την παραγωγή –
αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων.
δ.
Όσα είδη δεν πληρούν τις πιο πάνω τεχνικές προδιαγραφές επιστρέφονται
και αντικαθίστανται από τον προµηθευτή σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
∆ιακήρυξης.
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
α.
Η συσκευασία να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κ.Τ.& Π.
άρθρα 9, 11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες ∆ιατάξεις. Οι συσκευασίες όλων των
τροφίµων θα φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11
του Κ.Τ.Π. περί επισήµανσης. Η σήµανση να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις
σήµανσης τροφίµων.
β.
Τα κατεψυγµένα κρεατοσκευάσµατα θα παραδίδονται σύµφωνα µε τα
άρθ. 26, 26α & 27 του Κ.Τ.& Π. όπως αναλύεται παρακάτω :
πρώτης
(1) Το αυτοτελή τεµάχια βόειου και χοιρινού κρέατος
κατηγορίας (Α) –όπως ακριβώς καθορίζονται στο Π∆ 186/1981 και να παραδίδεται
τεµαχισµένο σε ολόκληρα αυτοτελή τεµάχια. Κάθε αυτοτελές ανατοµικό τεµάχιο, θα
συσκευάζεται από τον παρασκευαστή ή τον συσκευαστή, σε πρώτη συσκευασία σε
κενό αέρος (VAGUM) άνευ συντηρητικών ουσιών σε διαφανή προ συσκευασία,
κατάλληλη για τρόφιµα, που θα προστατεύει από έξωθεν µικροβιακούς ή άλλους
παράγοντες καθώς και από την απώλεια υγρασίας (Οδηγία 89/108/ΕΟΚ). ∆εν
επιτρέπεται αφαίρεση κανενός κοµµατιού που ανήκει στη κατηγορία ΄΄Α΄΄, αλλά
πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα κοµµάτια στη φυσιολογική αναλογία που
απαντούν στη κατηγορία αυτή.
(2) Τα κατεψυγµένα προϊόντα πουλερικών θα είναι συσκευασµένα
(Πρώτη συσκευασία) µέσα σε θήκη από πλαστική ύλη ή από CRYOVAC ή από άλλη
ύλη που δεν επιδρά στην υγιεινή κατάσταση ή στους οργανοληπτικούς χαρακτήρες
του προϊόντος. Να είναι ανθεκτική και να εξασφαλίζει την πλήρη προστασία του κατά
την µεταφορά και την εναποθήκευση. Τα κατεψυγµένα συσκευασµένα τεµάχια να
συσκευάζονται σε Β συσκευασία µέσα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια ίδιου µεγέθους και
βάρους κατά το δυνατό.
γ.
Η συσκευασία των προς παράδοση ειδών θα είναι όπως του εµπορίου
και πάντα σύµφωνη µε το πνεύµα των ∆ιατάξεων του άρθρου 9 του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση, ενώ σε εµφανές σηµείο της
συσκευασίας θα αναγράφονται, τουλάχιστον, οι παρακάτω ενδείξεις:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
τεµαχισµού
(8)

Η περιγραφή του σφάγιου.
Η Χώρα καταγωγής.
Η Χώρα εκτροφής.
Η Χώρα σφαγής.
Ο κωδικός του σφάγιου (πλην του χοιρινού).
Ο αριθµός έγκρισης του σφαγείου.
Ο τίτλος και αριθµός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου
Η ηµεροµηνία σφαγής
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(9) Το καθαρό βάρος του περιεχοµένου. Θα πρέπει να αναγράφεται επί
της αυτοκόλλητης ετικέτας ηλεκτρονικής ζυγαριάς του εργοστασίου , η οποία θα
επικολλάται επί της συσκευασίας.
(10) Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητάς του.
Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται, τόσο επί της συσκευασίας των
κατεψυγµένων κρεατοσκευασµάτων όσο και στο εξωτερικό του κιβωτίου, στο οποίο
αυτά επανασυσκευάζονται.
δ. Τα κρεατοσκευάσµατα θα παραδίδονται τεµαχισµένα σε ολόκληρα αυτοτελή
τεµάχια («τρανς», «νουά», «ουρά», «στρογγυλό», «κιλότο», άνευ περιττών µερών και
άνευ λίπους) . Είναι στη κρίση της 110ΠΜ να ζητήσει την προµήθεια ή όχι των
κοµµατιών «κόντρα», «φιλέτο» ή «µπριζόλες».
4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ∆ΙΑΝΟΜΗ – ∆ΙΑΘΕΣΗ
α. Η αποθήκευση και η µεταφορά να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61, 62, 62α, 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής
του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9.
β. Τα χρησιµοποιούµενα από τον προµηθευτή µέσα µεταφοράς των ειδών
στις Μονάδες, πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα, κατάλληλα για µεταφορά
τροφίµων, µε την απαιτούµενη ισοθερµική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του
είδους που µεταφέρουν. Η τήρηση των υγειονοµικών συνθηκών µεταφοράς των
προϊόντων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή.
γ. Τα παραπάνω προϊόντα θα προέρχονται από εγκεκριµένες ψυκτικές
εγκαταστάσεις, θα µεταφέρονται µε εγκεκριµένα αυτοκίνητα – ψυγεία εφοδιασµένα µε
καταγραφικά θερµόµετρα και θα είναι καθαρά και απολυµασµένα.
5. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
α.
Τα κατεψυγµένα κρεατοσκευάσµατα κατά τη παράδοση θα πληρούν τις
εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονοµική
νοµοθεσία, τις Αγορανοµικές ∆ιατάξεις) και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών Η
ηµεροµηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου της
διατηρησιµότητάς τους.
β.
Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τµηµατικές και θα πραγµατοποιούνται
εντός 24 ωρών, καθηµερινά και σε ορισµένες περιπτώσεις και Κυριακές – Αργίες,
από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) στις ∆ιαχειρίσεις
γ.
Ως ώρα παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από 08:00 π.µ. έως
12:00 π.µ.
δ.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης, θα γίνεται από αρµόδια τριµελή επιτροπή, η οποία και θα προβαίνει σε
όλους τους προβλεπόµενους από την σύµβαση ελέγχους. Η ανωτέρω επιτροπή θα
ελέγχει τη συµφωνία των ειδών µε τους όρους και τις προδιαγραφές της σύµβασης
και θα βεβαιώνει αυτοδίκαια, µε την οπισθογράφηση του αντίστοιχου ∆ελτίου
Αποστολής ή Τιµολογίου, την αποδοχή ότι το είδος είναι κατάλληλο και ότι µπορεί να
παραληφθεί και να χρησιµοποιηθεί. Σε περίπτωση που το είδος παρουσιάζει
αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, η επιτροπή θα εισηγείται την απόρριψή
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του, αναφέροντας απαραιτήτως τους λόγους απόρριψης και τις αποκλίσεις του
απορριπτόµενου είδους.
ε.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδίδει τα τρόφιµα ως προς το
είδος και την ποσότητα, σύµφωνα µε τη δοθείσα παραγγελία, όπως επίσης και να
παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της
ζητείται σχετικά µε τον προσδιορισµό του είδους.
στ. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης
στους -18οC.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ 1538/91 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 1991 για τον
καθορισµό λεπτοµερών κανόνων ενόψει της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΟΚ) υπ’
αριθ. 1906/90 του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένους κανόνες εµπορίας για το κρέας
πουλερικών
2. Π.∆. 291/96 «Ενδοκοινοτικές συναλλαγές κρέατος πουλερικών σε συµµόρφωση µε
την Οδηγία 116/92/ΕΟΚ».
3. Ν. 3325/2005. Ίδρυση και λειτουργία Βιοµηχανικών-Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων,
ΦΕΚ 68, ΤΑ, 11 Μαρτίου 2005
4.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθµ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006
για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αναφορά τις απιτήσεις για τη χρησιµοποίηση
ειδικών µεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραµµάτων για τον έλεγχο
της σαλµονέλας στα πουλερικά.
5. Π.∆.79 του 2007 . Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ) υπ’ αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής
για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής
διαβίωσης των ζώων και εναρµόνιση της κτηνιατρικής νοµοθεσίας προς την υπ’ αριθ.
2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
6.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 543/2008 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου σχετικά µε τους
κανόνες εµπορίας για το κρέας πουλερικών.
7.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1086/2011 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, καθώς και του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005
της Επιτροπής όσον αφορά τη σαλµονέλα στο νωπό κρέας πουλερικών.
8.Κ.Τ.Π..
9.Αγορανοµική ∆ιάταξη 14/89.
10.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για
συγκεκριµένους ρυπαντές και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.
11.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 περί καθορισµού των γενικών αρχών και απαιτήσεων
της Νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των
τροφίµων και την θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των τροφίµων.
12.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 άρθρου 18 για την ιχνηλασιµότητα των τροφίµων όπως
και η εφαρµογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης
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παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συµβουλίου για την γενική
ασφάλεια των τροφίµων.
13.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και
ζωοτροφές Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την
επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα
τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους
οργανισµούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
14.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την
επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα
τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους
οργανισµούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
15.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισµός Υγιεινής Τροφίµων- προς αντικατάσταση
της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).
16.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 853/2004 Κανονισµός για τον καθορισµό ειδικών κανόνων
υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης.
17.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 854/2004 Κανονισµός για τον επίσηµο έλεγχο τροφίµων ζωικής
προέλευσης.
18.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Κανονισµός για την διεξαγωγή του επίσηµου ελέγχου
των Τροφίµων.
19.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τα
τρόφιµα και µε την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
20.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά µε τα µικροβιολογικά κριτήρια
των τροφίµων.
21.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2074/2005 για την θέσπιση µέτρων εφαρµογής για ορισµένα
προϊόντα βάσει του κανονισµού (Ε.Κ) αριθ.853/2004, 854/2004, 882/2004, για την
παρέκκλιση από τον κανονισµό 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισµών
853/2004 και 854/2004.
22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά µε
τους επίσηµους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας.
23.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2076/2005 για τη θέσπιση µεταβατικών διατάξεων σχετικά µε την
εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Κ.) 853/2004,
882/2004, και για την τροποποίηση των κανονισµών 853/2004 και 854/2004.
24.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων στα τρόφιµα και για την
τροποποίηση τηςΟδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
25. Κ.Υ.Α 15523/31-08-2006 Περί Αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων εφαρµογής
των Κανονισµών 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και εναρµόνιση της Οδηγίας
2004/41/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
26.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά µε τους Ισχυρισµούς επί θεµάτων ∆ιατροφής
και Υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιµα.
27.KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά µε την ορθή πρακτική
παραγωγής υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα
τρόφιµα.
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28.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίµων.
29.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1183/2006 περί της κοινοτικής κλίµακας κατάταξης
σφαγίων των χονδρών βοοειδών.
30.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1898/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά
µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 510/2006
του Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων.
31. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί µικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιµα.
32.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1234/2007 του Συµβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα
(ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ).
33.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 361/2007/Ε.Κ «Εµπορία κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ 12
µηνών).
34.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 566/2008/Ε.Κ της Επιτροπής σχετικά µε την θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά την
εµπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ 12 µηνών.
35.ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα
νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών,
αιγοειδών και πουλερικών.
36.Οδηγία 89/108/ΕΟΚ.
37.Οδηγία 89/107/ΕΟΚ., για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
σχετικά µε τα πρόσθετα που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα τα οποία
προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί (94/34/ΕΚ,
292/97).
38.Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά µε τα πρόσθετα των τροφίµων και όπως έχει αυτή
τροποποιηθεί.
39.Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα των φυτοφαρµάκων επάνω ή µέσα σε ορισµένα
προϊόντα φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών και τις
όποιες τροποποιήσεις αυτής.
40.Την Οδηγία 2004/41 Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
την κατάργηση ορισµένων οδηγιών σχετικών µε την υγιεινή των τροφίµων και τους
υγειονοµικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισµένων
προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για
την τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 89/662 ΕΟΚ. και 92/118/ΕΟΚ και της
απόφασης 95/408 ΕΚ του Συµβουλίου.
41.Την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ του Συµβουλίου για προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και την διαφήµιση των
τροφίµων και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5
E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/Ε.Κ της Επιτροπής και της
Οδηγίας2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών
των τροφίµων.
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42. ΕΦΕΤ Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9.

Ασµχος (Ο) Ιωάννης Γιάχος
∆ιευθυντής
Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Τµχης Προµηθειών
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨∆¨ ΣΤΗ
Φ.831/Α∆.2510/Σ.649

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ……………
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ …/19

Άρθρο 1ο

: Γενικοί Όροι

Άρθρο 2ο

: Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου – Κρατήσεις

Άρθρο 3ο

: Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά

Άρθρο 4ο

: Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου

Άρθρο 5ο

: Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονοµικού Φορέα

Άρθρο 6ο

: Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων

Άρθρο 7ο

: Εγγυήσεις

Άρθρο 8ο : Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων κ.λ.π
Άρθρο 9ο
Άρθρο 10

: Χρόνος Παράδοσης
ο

: Παράδοση – Παραλαβή Ειδών

ο

Άρθρο 11 : Υποχρεώσεις Προµηθευτή
Άρθρο 12o : Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου
Άρθρο 13o : ∆ιάρκεια της Σύµβασης
Άρθρο 14o : Λύση και Τροποποίηση Σύµβασης
Άρθρο 15o : Αναπροσαρµογή Τιµών
Άρθρο 16o : Ολοκλήρωση Σύµβασης
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 2410 515475
FAX : 2410 515477

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …/19
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (110ΠΜ)
Στη Λάρισα σήµερα ………… στα Γραφεία της ∆ΟΥ ΑΒ Λάρισας/Τµ.
Προµηθειών οι υπογεγραµµένοι ……………………….. Επιτελάρχης ΑΤΑ, ως
εκπρόσωπος της Π.Α. και η εταιρεία «…………………………..» ΑΦΜ
…………………. που εκπροσωπείται από τον…..……………………… µε Α.∆.Τ.
……………,Πόλη ………………..Οδός …………………Αριθµ. …………Τ.Κ. …………
Τηλ. ……………… – FAX. ………………. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο
πρώτος των συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα ιδιότητά του, την ανάθεση στο
δεύτερο, καλούµενο στο εξής “Προµηθευτή”, την προµήθεια των ειδών όπως
αναφέρονται λεπτοµερώς στο άρθρο δύο (2) της σύµβασης.
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Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-0816) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και
2.
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. που λαµβάνονται από
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της
ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των ειδών.
Άρθρο 2ο
Περιγραφή - Τιµή Αντικειµένου - Κρατήσεις
1.
Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά στην προµήθεια
κατεψυγµένων κρεατοσκευασµάτων προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων Περιοχής
Λάρισας (110ΠΜ) , ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

Α/Α

1

2

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ
(µοσχαρίσιος κιµάς 40%,
χοιρινός κιµάς 30%,
φρυγανιά 15%, γεµιστό
κασέρι-ντοµάτα 15%)
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΙΣ
(µοσχαρίσιος κιµάς 50%,
αρνίσιος κιµάς 50%)

ΜΜ

ΛΑΞ
110ΠΜ

ΛΥΞ
110ΠΜ

ΤΡΟΦ.
110ΠΜ

ΣΥΝΟ-ΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

kg

-

-

640

640

kg

-

800

480

1280

3

ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ

kg

1000

-

-

1000

4

ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ

kg

600

-

480

1080

5

ΓΥΡΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10kg (ΣΠΑΛΑ, ΜΠΟΥΤΙ,
ΠΑΝΣΕΤΑ)

kg

-

3490

-

3490

6

ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΠΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ

kg

200

-

640

840

ΤΙΜΗ/
ΜΜ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)
ΦΠΑ (€)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)

2. Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο προβλεπόµενος Φ.Π.Α, που
επιβαρύνει την Υπηρεσία.
Κατά την εξόφληση του προµηθευτή θα παρακρατείται Φόρος
3.
Εισοδήµατος ποσοστού 4% (αγαθά), ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της
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συµβατικής αξίας των αγαθών, ήτοι στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων
κρατήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν.4254/2014.
4.
Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις (0,13468%),
οι οποίες θα παρακρατηθούν εφάπαξ κατά την εξόφληση του πρώτου τιµολογίου για
το σύνολο του συµβατικού ποσού, και αναλύονται ως ακολούθως:
α.
Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου
375 του Ν.4412/16 και το άρθρο 44 του Ν.4605/19.
β.
Χαρτόσηµο 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,00042%
(0,0021*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθµ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α..
γ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06%,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄ Αρ.
1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών.
δ.
Υπέρ χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου
ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ΄
Αριθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών.
5.
έξοδα:

Πλέον των ανωτέρω, ο προµηθευτής βαρύνεται µε τα ακόλουθα λοιπά

α.
Μεταφορικά, εγκατάστασης και επίδειξης λειτουργίας της συσκευής,
ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης µορφής έξοδα ελέγχου - δοκιµών και λοιπά έξοδα, τα
οποία απαιτούνται µέχρι την Οριστική Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβή των
συµβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης.
β.
Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων,
καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συµβατικών ειδών ή
καθυστερηµένων παραδόσεων.
γ.
Κάθε κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην προσφορά
του προµηθευτή.
6.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ........................................

7.
Η ανωτέρω συνολική δαπάνη είναι ενδεικτική και όχι δεσµευτική για την
Π.Α, καθόσον οι τελικές παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες
της Μονάδας, ενώ οι προµηθευτές δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζηµίωση από το
∆ηµόσιο (Π.Α), σε περίπτωση µη προµήθειας συγκεκριµένων ποσοτήτων των
συµπεριλαµβανοµένων στην παρούσα σύµβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες της
Υπηρεσίας επιβάλλουν αυτό.
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Άρθρο 3ο
Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά
1.
Η πληρωµή του οικονοµικού φορέα θα διενεργείται υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α.
Μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών
από την αρµόδια επιτροπή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής
συµβατικών ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων
οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του οικονοµικού φορέα.
β.
Θα έχουν καταλογιστεί οι προβλεπόµενες κυρώσεις στον
Προµηθευτή σε περίπτωση παραλαβής συµβατικών ειδών µε παρεκκλίσεις ή
καθυστέρησης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή παραβίασης λοιπών όρων της
Σύµβασης.
γ.
Ο προµηθευτής θα έχει προσκοµίσει όλα τα προβλεπόµενα από τη
Σύµβαση δικαιολογητικά.
2.

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

3. Ειδικότερα, η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται από το Ταµείο της
∆ιεύθυνσης, κατόπιν σχετικού ελέγχου – έγκρισης των δικαιολογητικών από το Τµ.
Εκµεταλλεύσεων. Η πληρωµή θα γίνεται είτε αυθηµερόν ή εβδοµαδιαίως, είτε
συγκεντρωτικά ανά δεκαπενθήµερο ή µηνιαίως µε απευθείας πληρωµή από το
Ταµείο ή µε κατάθεση των χρηµάτων σε λογαριασµό του προµηθευτή, ως εξής:
α.
Ο προµηθευτής, κατά την παράδοση ειδών στις ∆ιαχειρίσεις
Τροφοδοσίας και στις Λέσχες, θα εκδίδει σχετικό τιµολόγιο πώλησης αγαθών - δελτίο
αποστολής µε ηµεροµηνία έκδοσης όχι νωρίτερα από την έναρξη ισχύος της
Σύµβασης. Τόσο στα Τιµολόγια, όσο και στα ∆ελτία Αποστολής θα πρέπει να
αναγράφεται πλήρως η περιγραφή των προς πώληση προϊόντων (είδος και τεµάχια
ανά είδος) σε πλήρη αντιστοιχία µε αυτά που παραδίδονται.
β.

Επισηµαίνεται ότι ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει:

(1) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας µε αιτιολογία «για
είσπραξη χρηµάτων από Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης».
(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας είναι
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
(3)

Λοιπά προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.

4.
Η µη προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως
της σύµβασης.
5.
Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» και σε
περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πλέον των εξήντα (60) ηµερών, η Υπηρεσία
καθίσταται υπερήµερη και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να
απαιτείται όχληση, µε επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάµηνο του σχετικού έτους,
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το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο
εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
6.

Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται:
α.

Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

β.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της
πληρωµής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονοµικού φορέα (µη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των συµβατικών ειδών µε έκπτωση λόγω των
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
Άρθρο 4ο
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου
1.
Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, µε απόφαση του αρµόδιου για την
διοίκηση του φορέα οργάνου (ΕΟΕ), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη εντός
του συµβατικού χρόνου ή του χρόνου παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16.
2.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση
επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου (ΕΟΕ),
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.

Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.

β.
∆ύναται να επιβληθεί προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του
αναδόχου από το σύνολο των προµηθειών των φορέων, που αναφέρονται στο πεδίο
εφαρµογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.
Άρθρο 5ο
Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονοµικού Φορέα
1.
Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια είδη δεν παραδοθούν εντός των
ορισθέντων µε τη σύµβαση προθεσµιών, επιβάλλονται στον οικονοµικό φορέα οι
προβλεπόµενες στο άρθρο 207 του Ν.4412/16 κυρώσεις, κατόπιν γνωµοδότησης του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
2.
Όσον αφορά τη µη συµµόρφωση του οικονοµικού φορέα προς τους
κανονισµούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας, έγγραφη
σύσταση, ενώ σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβάσεων, η Μονάδα δύναται
να εισηγηθεί προς τη ∆ιεύθυνση, την κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου.
3.
Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους ελέγχους
κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης και δεν επηρεάζουν άµεσα την
ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων και υποδηλώνουν µικρές αποκλίσεις από τις
προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας, την ελλιπή τεκµηρίωση διαδικασιών
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σχετικά µε τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές, τις ορθές πρακτικές υγιεινής και τις
αρχές του HACCP:
(1)

Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 1.500 €.

(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 2.000 €.

(3)

Για την τρίτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο

(4)

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

2.500 €.

4.
Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους ελέγχους των
αρµόδιων οργάνων Μονάδος και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία
(προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 5.000 € και έγγραφη
ενηµέρωση και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρµόδια Περιφέρεια και
στο ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/∆ΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προµήθειες των εν λόγω ειδών θα
διακοπούν µέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ ή άλλο
αρµόδιο φορέα, για την αποκατάσταση των ποιοτικών παραβάσεων. Στο διάστηµα
αυτό, η Υπηρεσία µπορεί προσωρινά να προβεί σε ενέργειες εφοδιασµού είτε από
τον επόµενο µειοδότη που έλαβε µέρος στο διαγωνισµό είτε µε απευθείας ανάθεση
µετά από διαπραγµάτευση, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας, καταλογίζοντας
σε κάθε περίπτωση, τις τυχόν µεγαλύτερες διαφορές τιµών προµήθειας, σε βάρος
του προµηθευτή.
(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση.

5.
Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες (τοξικές
ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους του. Προϊόντα
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν µόλυνση (από
ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή αποσύνθεση.
6.
Ο αριθµός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθµού παραβατικών
παραδόσεων των ειδών και όχι σύµφωνα µε τον αριθµό των προβληµατικών ειδών.
7.
Για τα θέµατα κήρυξης οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου και τις
επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου
203 και 207 του Ν.4412/16.
Άρθρο 6ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.

Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύµβαση όταν :

α.
Το συµβατικό είδος δεν
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.

φορτώθηκε

ή

παραδόθηκε

ή

β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
(1) Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του οικονοµικού φορέα.

59

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

(2)

Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του

(3)

Πληµµύρα.

(4)

Σεισµός.

(5)

Πόλεµος

προµηθευτή.

(6) ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση
ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή –
προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών.
(7)

Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).

(8)

Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).

2.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει τον οικονοµικό
φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει
αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι
(20) ηµερών από τότε που συνέβησαν.
3.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής για την µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 7ο
Εγγυήσεις
Ο προµηθευτής κατέθεσε ως εγγύηση, για την καλή εκτέλεση των όρων
της παρούσας σύµβασης, την υπ’ αριθµ. …………………………….επιστολή, ισχύος
µέχρι την………………………. ποσού ευρώ …………………………………. που
αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των υπό προµήθεια
ειδών, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν µε αίτησή του, µετά την πλήρη
και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης.
Ά ρ θ ρ ο 8ο
Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων κ.λ.π
1.
Η προµήθεια των κατεψυγµένων κρεατοσκευασµάτων θα γίνει µε βάση
την Τεχνική Περιγραφή ως Παράρτηµα «Α» της παρούσας.
2.
Ο Προµηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη υποχρέωση
που ανέλαβε µε την προσφορά του που υπέβαλε κατά την διενέργεια του υπ’ αριθµ.
12/19 ∆ιαγωνισµού, ως το Παράρτηµα «Β» της Σύµβασης, και σύµφωνα µε τη
δέσµευσή του, στο κατατεθέν ΤΕΥ∆, µε την οποία απεδέχθη πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της προµήθειας.
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Άρθρο 9ο
Χρόνος Παράδοσης
1.

Απαιτούνται τµηµατικές παραδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.

2.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση
της παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρµόδια όργανα των Μονάδων.
Η συχνότητα αυτών θα καθορίζεται από τις καθηµερινές ανάγκες των Λεσχών και
Τροφοδοσιών των Μονάδων (110ΠΜ).
3.
Ως ώρα παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από 08:00 π.µ. έως
12:00 π.µ.
Άρθρο 10ο
Παράδοση – Παραλαβή Ειδών
1. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται στις ∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας
και στις Λέσχες των Μονάδων, καθηµερινά και σε ορισµένες περιπτώσεις και
Κυριακές - Αργίες, εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή
έγγραφης) από τα αρµόδια όργανα των Μονάδων, ανεξάρτητα από το µέγεθος
αυτής. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται µε έξοδα του προµηθευτή στο χώρο
που θα του υποδειχθεί από την εκάστοτε Μονάδα και η παραλαβή τους θα γίνεται
από τα αρµόδια όργανα.
2. Τα χρησιµοποιούµενα από τον προµηθευτή µέσα µεταφοράς των ειδών
στις Μονάδες, πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα, κατάλληλα για µεταφορά
τροφίµων, µε την απαιτούµενη ισοθερµική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του
είδους που µεταφέρουν. Η τήρηση των υγειονοµικών συνθηκών µεταφοράς των
προϊόντων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή.
3. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να παραλαµβάνει και να αντικαθιστά
τα αλλοιωµένα και µη διαθέσιµα είδη καθώς και τα είδη για τα οποία έχει λήξει η
ηµεροµηνία ανάλωσής τους, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και σε περίπτωση
άρνησής του, επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης, θα γίνεται από αρµόδια τριµελή επιτροπή, η οποία και θα προβαίνει σε
όλους τους προβλεπόµενους από την σύµβαση ελέγχους.
5.
Η ανωτέρω επιτροπή θα ελέγχει τη συµφωνία των ειδών µε τους όρους
και τις προδιαγραφές της σύµβασης και θα βεβαιώνει αυτοδίκαια, µε την
οπισθογράφηση του αντίστοιχου ∆ελτίου Αποστολής ή Τιµολογίου, την αποδοχή ότι
το είδος είναι κατάλληλο και ότι µπορεί να παραληφθεί και να χρησιµοποιηθεί. Σε
περίπτωση που το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, η
επιτροπή θα εισηγείται την απόρριψή του, αναφέροντας απαραιτήτως τους λόγους
απόρριψης και τις αποκλίσεις του απορριπτόµενου είδους.
6.
Η Υπηρεσία κατά την κρίση της και παρουσία του προµηθευτή ή του
αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς κατανάλωση ειδών τα
οποία θα προσκοµίζονται στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε αντίστοιχο Χηµείο (όταν δεν
υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:
α.

Μικροβιολογικό.
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β.

Χηµική Ανάλυση.

γ.

Ιστολογική Εξέταση.

7. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το
κόστος τους θα βαρύνει τον προµηθευτή. Επίσης, τον προµηθευτή θα βαρύνει και το
κόστος των χηµικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται µέχρι µία φορά
το µήνα ή δώδεκα κατά έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την
Υπηρεσία.
8. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι
απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων.
9.
Η συσκευασία των προς παράδοση ειδών θα είναι όπως του εµπορίου
και πάντα σύµφωνη µε το πνεύµα των ∆ιατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
και την Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας, χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση, ενώ
σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας θα αναγράφονται, τουλάχιστον, οι παρακάτω
ενδείξεις:
α.

Επωνυµία του προµηθευτή.

β.

Είδος και ποσότητα του προϊόντος.

γ.

Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) µικτό βάρος του.

δ.

Ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος.

10. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε γνωµοδότηση
συλλογικού οργάνου (π.χ. επιβολή ή απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη
προµηθευτή έκπτωτου κλπ). Σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις τα αρµόδια
συλλογικά όργανα για έκδοση της ανάλογης γνωµοδότησης ορίζονται σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/16.

Άρθρο 11ο
Υποχρεώσεις Προµηθευτή
1.
Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα
χρησιµοποιεί ο προµηθευτής θα πρέπει:
α.

Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας των Μονάδων.

β.
Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη
συµπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόµους και
τον κανονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας.
2.
Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος (ποινικά και
αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο εισερχόµενο στη Μονάδα
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι:
α.
∆εν θα έχει ουδεµία εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ.
εξάρτηση από την ΠΑ.
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β.
Θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των
εργαζοµένων.
3.
Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του
προσωπικού του προµηθευτή προς οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται
απεριόριστα.
Άρθρο 12ο
Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από αθέτηση
κάποιου όρου της σύµβασης από τον προµηθευτή, εισπράττεται από όσα ο
προµηθευτής έχει λαµβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε
περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά
τις διατάξεις του Κώδικα ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). Με τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια
µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατα του Μ.Τ.Α που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.
Ά ρ θ ρ ο 13ο
∆ιάρκεια Σύµβασης
1.
Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος από ……….
έως …………, µε δυνατότητα ανανέωσής της για ακόµη ένα (1), µε τους ίδιους όρους
και τιµές κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών.
Άρθρο 14ο
Λύση και Τροποποίηση Σύµβασης
Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκεια της επιτρέπεται σύµφωνα µα τις
1.
διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Η τροποποίηση της σύµβασης γίνεται
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας
αρχής.
2.
Η Υπηρεσία διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα για λύση της σύµβασης, σε
οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 133 του
Ν.4412/16.
Άρθρο 15ο
Αναπροσαρµογή Τιµών
Οι τιµές θα παραµείνουν σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης.
Άρθρο 16ο
Ολοκλήρωση Σύµβασης
1.
Η Σύµβαση
προϋποθέσεις:

θεωρείται

ότι

εκτελέστηκε

όταν

συντρέχουν

οι

εξής

α.
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα που απαιτείται ή σε περίπτωση
διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά
µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.
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β.
Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που
παραδόθηκαν.
γ.
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού
προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

τιµήµατος,

αφού

δ.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκε η σχετική εγγύηση, κατά τα
προβλεπόµενα από την παρούσα.
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σύµφωνα
µε το άρθρο 18 του Ν.4412/16.
2.

Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

3.
Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλµάτων ή παραδροµών.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση
4.
σύµβασης ή παραγγελίας των προµηθευτών της Π.Α λύεται, εφόσον από την κείµενη
νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής
διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου.
5.
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο

Ο

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας
«Β» Προσφορά Προµηθευτή
Ασµχος (Ο) Ιωάννης Γιάχος
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Τµχης Προµηθειών
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