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ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: ∆απάνες Προµηθειών – Επισκευών - Κατασκευών
[∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.06/21) για την Προµήθεια
∆ιαφόρων Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων
Περιοχής Λάρισας) (110ΠΜ & ∆ΑΚ)]
ΣΧΕΤ :

1.

α. Υ.Σ. 64/17-02-21/∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΕΚΜ.
β. Υ.Σ. 145/08-04-21/∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.Π/Υ

Έχοντας υπόψη:

α.
Τις διατάξεις του Ν.∆. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονοµικής
Μερίµνης και Λογιστικού των Ε∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β.
Τις διατάξεις του Ν.∆. 1400/73 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Περί Καταστάσεων
των Αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ.
Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και
Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
∆υνάµεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ.
Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε.
Τις διατάξεις του Ν. 2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ”
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ.
Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204), «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η.
Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής των Νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα της παρ. Ζ
«Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµής στις
εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
θ.
Τις διατάξεις του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία
Εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του
Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι.
Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «∆ιοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992 (Α΄
161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης
διαδικασιών.
ια. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36)
«Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των
δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την
υγεία.».
ιγ. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145)
Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

«Ανάληψη

ιδ. Την υπ’ αριθµ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β΄ 2300)
απόφαση των κ. Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας (ΥΦΕΘΑ) «Περί Μεταβίβασης
Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των
Ενόπλων ∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από
αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιε. Την υπ’ αριθµ. 5143/05 ∆εκ 14 (ΦΕΚ Β΄ 3335) απόφαση του κ.
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού του τρόπου
υπολογισµού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ
ΕΑΑ∆ΗΣΥ, καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 4013/11», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιστ. Την υπ΄ αριθµ. 158/25 Οκτ 16 (ΦΕΚ Β΄ 3698) απόφαση της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε θέµα «Έγκριση του "Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης
∆ήλωσης" (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για
διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
ιζ. Την υπ’ αριθµ. 1191/14 Μαρ 17 (ΦΕΚ Β΄ 969) κοινή υπουργική
απόφαση του κ. Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και του κ. Υπουργού Οικονοµικών, µε θέµα «Καθορισµός του
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, του άρθρου
350 του ν. 4412/16 (Α΄107)».
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
ιη. Την υπ’ αριθµ. 57654/22 Μαϊ 17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23 Μαϊ 17)
απόφαση του κ. Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».
ιθ. Το Εγχειρίδιο Πολεµικής Αεροπορίας (ΕΠΑ) ∆-12/18, «Προµήθειες
– Προπληρωµές ΠΑ», ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε΄ µε το οποίο καθορίσθηκε η
διαδικασία διενέργειας προµηθειών/υπηρεσιών µε συνοπτικό διαγωνισµό.
κ.

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.
κα. Τις απαιτήσεις των Μονάδων σε είδη θέµατος όπως αυτές
προβλήθηκαν και εγκρίθηκαν µε ανωτέρω (α) και (β) σχετικά.
κβ. Την αναγκαιότητα – σκοπιµότητα υλοποίησης της υπόψη
προµήθειας, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Μόνιµου και
Στρατεύσιµου Προσωπικού των Μονάδων.
κγ. Τα υπ΄ αρίθµ. 21REQ008137455 και 21REQ008143367
Πρωτογενή Αιτήµατα µέσω της πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια ειδών θέµατος.
κδ. Τις µερίδες ιδίων πόρων των Μονάδων, οι οποίες εµφανίζουν
ικανό υπόλοιπο.
κε. Τα υπ΄ αρίθµ. 21REQ008440967 και 21REQ008441004
Εγκεκριµένα Αιτήµατα µέσω της πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια ειδών θέµατος.

Η ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

2.
Συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την
επιλογή αναδόχου µε σκοπό την προµήθεια ∆ιαφόρων Ειδών Παντοπωλείου, ως
τα είδη του Πίνακα Παραρτήµατος «Β», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου,
θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους
ειδικότερους όρους της παρούσας.
3.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Είκοσι
Τριών Χιλιάδων Εκατόν Ογδόντα Τριών (€23.183,00) άνευ ΦΠΑ (€26.196,79
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
4.
Τα γενικά στοιχεία του διαγωνισµού και το αντικείµενο προµήθειας
παρατίθενται στο Παράρτηµα «Α» της παρούσας. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης παρατίθενται στο Παράρτηµα «Β», η
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
προδιαγραφή περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα «Γ» και το σχέδιο της υπό σύναψη
σύµβασης στο Παράρτηµα «∆».
5.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την ∆ευτέρα 26
Απριλίου 2021 και ώρα 09:00 π.µ. στην αίθουσα της ∆ΟΥ Α/Β Λάρισας
(Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρµα Αγιάς Τ.Κ. 41336)
6.
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. 41336) ταχυδροµικά, µε συστηµένη
επιστολή ή courier ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη, όµως,
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την Παρασκευή 23
Απριλίου 2021 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 εκπρόσωπo, στην Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του.
Προσφορές που κατατίθενται ή περιέχονται µε οποιονδήποτε άλλο
7.
τρόπο στην Υπηρεσία µετά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες, θεωρούνται
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
8.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο
συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι την Επιτροπή ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού (εφεξής Ε∆∆).
9.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί
στο Μέρος ΙΙ του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπευθύνου ∆ηλώσεως (ΤΕΥ∆).
10. 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.
11. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Μονάδας, σχετικά µε τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.
12. 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.
13. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται:
α.
Για θέµατα διαδικασιών του ∆ιαγωνισµού προς την αναθέτουσα
αρχή: ∆ΟΥ Α/Β Λάρισας, Τµ. Προµηθειών, Αρµόδιος: Επγός (Ο) Περπερίδου
Βασιλική, Τηλ. 2410 515475, Σγός (Ο) Χρηστάκη Ζωή, Τηλ. 2410 515476.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
β.
Σχετικά µε τα προς προµήθεια είδη προς ∆ΟΥ Α/Β Λάρισας, Τµ.
Εκµεταλλεύσεων, Τηλ.: 2410 515455, Αρµόδιος: Επγός (Ο) Σπανοπούλου
∆ήµητρα - Μαρία.

Υπτχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου
Επιτελάρχης
Ακριβές Αντίγραφο
Επγός (Ο) Περπερίδου Βασιλική
Τµχης Προµηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»

Γενικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού

«B»

Γενικοί και Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού

«Γ»

Τεχνική Περιγραφή

«∆»

Σχέδιο Σύµβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
- ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.
Αποδέκτες για Πληροφορία
- 110ΠΜ
- ∆ΑΚ
- ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΕΚΜ.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.831/Α∆.1677/Σ.367/13-04-21

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός του άρθρου 117
του Ν.4412/16

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προµήθεια
των
∆ιαφόρων
Ειδών
Παντοπωλείου του Πίνακα της Προσθήκης
«1» του παρόντος

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

110 ΠΜ & ∆ΑΚ

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
χαµηλότερης τιµής ανά είδος (χωρίς να
υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία
ανά είδος)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ηµεροµηνία : 23/04/2021
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ηµέρα
: Παρασκευή
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Ώρα
:14:00
Ηµεροµηνία : 26/04/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ηµέρα
: ∆ευτέρα
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ώρα
: 09:00
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΟΥ Α/Β Λάρισας
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Εσωτερικοί πόροι Μονάδων
23.183,00 € (άνευ ΦΠΑ)
26.196,79 € (µε ΦΠΑ)
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
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ένας (1) χρόνος µε έναρξη από την
εποµένη
της
κοινοποίησης
της
κατακυρωτικής απόφασης στον ανάδοχο,
µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1)
επιπλέον έτος
Εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση της
παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης)
από τα αρµόδια όργανα των Μονάδων
Στις ∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας και στις
Λέσχες των Μονάδων, καθηµερινά και σε
ορισµένες περιπτώσεις και Κυριακές –
Αργίες
Εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού, µε δικαίωµα
της Υπηρεσίας να την παρατείνει για
επιπλέον εξήντα (60)

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 είδη και όχι υποχρεωτικά για το σύνολο αυτών.
3.
Η προµήθεια των ∆ιαφόρων Ειδών Παντοπωλείου θα γίνεται σύµφωνα
µε τις καθηµερινές ανάγκες - απαιτήσεις 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.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
4.
διακήρυξης και τα Παραρτήµατά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής.

Ασµχος (Ο) Νικόλαος ∆ριστέλλας
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο
Επγός (Ο) Περπερίδου Βασιλική
Τµχης Προµηθειών
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.831/Α∆.1677/Σ.367/13-04-21

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο
Τίτλος, Εκτιµώµενη Αξία και Σύντοµη Περιγραφή του Αντικειµένου της
Σύµβασης
1.
Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα αφορά στην προµήθεια ∆ιαφόρων Ειδών
Παντοπωλείου, προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ
& ∆ΑΚ), ως προς τα κάτωθι είδη:
ΠΙΝΑΚAΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ

ΤΡΟΦ
ΜΟΝ.
110
ΜΕΤΡ.
ΠΜ

ΛΑΞ
110
ΠΜ

ΕΚΤΙΜ.
ΤΡΟΦ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
∆ΑΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

1

ΠΟΥΡΕΣ
ΠΑΤΑΤΑΣ (ΤΩΝ
10 kg)

KG

0

120

60

180

3,00 €

540,00 €

2

ΖΑΜΠΟΝ ΠΙΚ-ΝΙΚ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

100

0

100

2,80 €

280,00 €

KG

300

100

60

460

4,85 €

2.231,00 €

KG

300

0

0

300

2,80 €

840,00 €

KG

0

50

0

50

1,60 €

80,00 €

KG

0

2000

0

2000

0,80 €

1.600,00 €

KG

0

50

0

50

3,60 €

180,00 €

KG

0

100

0

100

0,80 €

80,00 €

KG

0

1200

0

1200

0,80 €

960,00 €

3
4
5
6
7
8
9

ΜΠΕΙΚΟΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(ΤΟΥ 1 kg)
ΖΑΜΠΟΝ
(ΦΕΤΕΣ) ΧΥΜΑ
ΣΕ ΚΙΛΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΣ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
ΜΕΤΡΙΟ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΒΙ∆ΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΚΟΦΤΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

10

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΛΑΖΑΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

1500

0

1500

0,80 €

1.200,00 €

11

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

1000

0

1000

0,80 €

800,00 €

12

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΠΕΝΝΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

800

0

800

0,80 €

640,00 €

13

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

100

0

100

1,65 €

165,00 €

14

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

2000

0

2000

0,80 €

1.600,00 €

15

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

100

0

100

2,70 €

270,00 €

16

ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

100

0

100

3,30 €

330,00 €

17

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ
(ΤΩΝ 5 kg)

KG

0

600

0

600

1,00 €

600,00 €

18

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
(ΤΩΝ 5 kg)

KG

0

500

0

500

1,30 €

650,00 €

19

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ
(ΤΩΝ 25 kg)

KG

0

3600

0

3600

1,00 €

3.600,00 €

20

ΡΕΒΥΘΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

250

0

250

2,40 €

600,00 €

21

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ
(ΤΩΝ 25 kg)

KG

0

250

0

250

1,40 €

350,00 €

22

ΓΙΓΑΝΤΕΣ
(ΤΟΥ 1 kg)

KG

0

250

0

250

3,70 €

925,00 €

KG

0

20

0

20

2,40 €

48,00 €

KG

0

250

0

250

1,70 €

425,00 €

KG

500

0

0

500

2,00 €

1.000,00 €

23
24
25

ΦΑΣΟΛΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ
ΜΕΤΡΙΑ
(ΤΩΝ 25 kg)
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(ΤΩΝ 4 kg)
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

26
27
28
29

ΠΑNΤΖΑΡΙΑ
ΒΡΑΣΜΕΝΑ
(ΤΩΝ 4 kg)
ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΜΕ
ΤΥΡΙ
(ΤΩΝ 3 kg)
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΤΗΣ
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ
(ΤΩΝ 2 kg)

KG

500

0

0

500

0,90 €

450,00 €

KG

0

150

0

150

4,10 €

615,00 €

KG

0

0

60

60

3,40 €

204,00 €

KG

800

0

0

800

2,40 €

1.920,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)

23.183,00 €

Φ.Π.Α. 13% (€)

3.013,79 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)

26.196,79 €

2.
Η προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των
Ευρώ Είκοσι Έξι Χιλιάδων Εκατόν Ενενήντα Έξι και Εβδοµήντα Εννέα Λεπτών
(€ 26.196,79) πλέον ΦΠΑ, συµπεριλαµβανόµενων των υπέρ τρίτων νόµιµων
κρατήσεων ποσοστού 0,13468%, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, για παράδοση των προϊόντων στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
3.
Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής ανά είδος
(χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος). Ως εκ τούτου,
δύναται η κατακύρωση να γίνει σε περισσότερους του ενός οικονοµικού
φορέα.
Άρθρο 2ο
Συµβατικός Χρόνος Παράδοσης – ∆ιάρκεια Σύµβασης
Απαιτούνται τµηµατικές παραδόσεις καθ’ όλη τη
1.
σύµβασης.

διάρκεια της

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
∆ιαχειρίσεων Τροφοδοσίας και των Λεσχών των Μονάδων (110ΠΜ & ∆ΑΚ).
3.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) χρόνο, µε έναρξη από την
εποµένη της κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης στον ανάδοχο, µε
δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
Άρθρο 3ο
Οριζόντια Ρήτρα
1.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του
Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα Όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
2.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της
παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις
κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 4ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής
1.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α.

Κράτος – µέλος της Ένωσης,

β.

Κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

γ.
Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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 I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ.
Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των
προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών
φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
Άρθρο 5ο
Έγγραφα Σύµβασης (Τεύχη) και Πρόσβαση σε αυτά,
∆ιευκρινίσεις/Συµπληρωµατικές Πληροφορίες
1.
Έγγραφα σύµβασης: Τα έγγραφα της σύµβασης υπό την έννοια της
περ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι
τα ακόλουθα:
α.

Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της

β.

Το Συµβατικό Κείµενο

γ.
Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα
παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή
δ.

Η προσφορά του αναδόχου

2.
∆ιευκρινίσεις – Συµπληρωµατικές πληροφορίες (άρθρο 121 του
Ν.4412/16): Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες,
διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισµό, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από
την αναθέτουσα αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
3.
έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης, στα Παραρτήµατά της
και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (τεύχη) µέσω της ιστοσελίδας της Πολεµικής
Αεροπορίας, στην διεύθυνση: https://public.haf.gr/procure.
Άρθρο 6ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1.
Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα για χρονικό
διάστηµα εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω
αναφερόµενου, απορρίπτεται ως µη κανονική.
3.
Ο χρόνος ισχύος προσφοράς πρέπει να αναγράφεται στο ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Προσθήκη 2 της παρούσας διακήρυξης).
4.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρµόζονται τα
αναφερόµενα στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/16.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
Άρθρο 7ο
∆ηµοσιότητα
1.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.), σύµφωνα µε το άρθρο 66 του
Ν.4412/16.
2.
Περίληψη της παρούσας αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
(ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr), σύµφωνα µε το Ν.3861/10.
3.
Επίσης, η ∆ιακήρυξη µαζί µε τα Παραρτήµατά της σε µορφή αρχείου
.pdf, καθώς επίσης το ΤΕΥ∆ και το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς όπως επίσης
και τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν
από την αναθέτουσα αρχή θα αναρτηθούν και στον δικτυακό τόπο της ΠΑ
www.haf.gr.
Άρθρο 8ο
Κριτήρια Ανάθεσης – ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών
1.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής ανά
είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος).
Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους
2.
προσφέροντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις
επιφέρει τον αποκλεισµό του προσφέροντα. Αξιολογούνται µόνο οι προσφορές
που έχουν κριθεί ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τεχνικά αποδεκτές,
καθώς επίσης σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
3.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό
αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της παρούσας απορρίπτονται ως µη
κανονικές.
Άρθρο 9ο
Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό περιγράφονται στο
1.
παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη
∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο
οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ.
1, παρ. 2 και παρ. 4, περ. α. και θ. του Ν. 4412/16.
2.
Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε
σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (Α∆Α:
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. και διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς
δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας της Αρχής.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
3.

Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, είναι οι

εξής:
α.

Λόγοι αποκλεισµού:

(1) Να µην υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για έναν (1) από τους λόγους που προβλέπονται στην
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος
ΙΙΙ.Α (Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες) του ΤΕΥ∆ (ο οικονοµικός
φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό).
(2) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο
της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύµφωνα µε τα ειδικότερα
προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, όπως αποτυπώνονται
στο Μέρος ΙΙΙ.Β (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης) του ΤΕΥ∆.
(3) Αποκλείεται οικονοµικός φορέας αν η αναθέτουσα αρχή
γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα, σύµφωνα µε το άρθρο 73
παρ 2 περ. γ΄ του Ν.4412/16 ότι : «έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού
φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ».
(4) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ 2 του Ν.
4412/16 .
Τα σχετικά στοιχεία των ως άνω υποπαρ. 3.α.(3), και 3.α.(4).
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ (Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) του ΤΕΥ∆ στα αντίστοιχα
πεδία.
β.
Επίσης, ισχύουν και τα ακόλουθα:
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
(1) Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, η περίοδος αποκλεισµού δεν
έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, τότε στην παρ. 3.α.(1) αυτή ανέρχεται σε
πέντε (5) έτη από την έκδοση της αµετάκλητης απόφασης, ενώ στην παρ. 3.α.(4)
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
(2) Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν (1)
οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις καταστάσεις
των παραπάνω περιπτώσεων.
(3) Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει από τους
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
διαγωνισµού να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις
παραπάνω προϋποθέσεις συµµετοχής και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ» της παρούσας, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
(4) Οικονοµικός φορέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει
λόγος αποκλεισµού των καταστάσεων που αναφέρονται υποπαρ. 3.α.(1), 3.α.(3)
και 3.α.(4) µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο
εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε αµετάκλητη απόφαση, από τη
συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. Τα τυχόν µέτρα αυτοκάθαρσης που
έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας, πρέπει να δηλωθούν στα αντίστοιχα πεδία του
συνηµµένου ΤΕΥ∆.
γ.
Κριτήρια επιλογής (Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής
δραστηριότητας): Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα
συναφή µε το αντικείµενο του προς προµήθεια συστήµατος ή την παροχή
υπηρεσιών. Η αποτύπωση των άνω γίνεται στο Μέρος IV.A (Καταλληλότητα) του
ΤΕΥ∆.
4.
Το ΤΕΥ∆
περίπτωση ως εξής:

συµπληρώνεται,

υπογράφεται

και

υποβάλλεται

κατά

α.
Το Μέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την αναθέτουσα αρχή και
όλα τα υπόλοιπα Μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συµπληρώνονται από τον προσφέροντα,
κατά περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την αναθέτουσα
αρχή, όπως εµφαίνονται στο ΤΕΥ∆ της Προσθήκης «1» του παρόντος.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

β.
Τα Μέρη ΙΙ.Α και ΙΙ.Β συµπληρώνονται από όλους τους
προσφέροντες .
γ.
Το Μέρος ΙΙ.Γ συµπληρώνεται από τους προσφέροντες σε
περίπτωση στήριξης των στις δυνατότητες άλλων φορέων δηλ επίκλησης δάνειας
εµπειρίας.
δ.

Το Μέρος ΙΙ.∆ συµπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής

ε.

Τα Μέρη ΙΙΙ & IV συµπληρώνονται από τους προσφέροντες.

ανάθεσης.

στ. Το Μέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την
ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του
προσφέροντα, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
5.

Επισηµαίνεται ότι:

α.
Κάθε προσφέρων που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να
συµπληρώσει και να υποβάλει ένα (1) ΤΕΥ∆.
β.
Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης,
πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – µέλος της ένωσης
χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα Μέρη II έως ΙV.
γ.
Στην περίπτωση που ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας δηλώσει
πως θα αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύµβασης που
ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται µαζί µε το ΤΕΥ∆ του
συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα και χωριστό ΤΕΥ∆ εκ µέρους του/των
υπεργολάβου/ων.
6.

Ενώσεις οικονοµικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/16):

α.
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
β.
Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό
ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α [Τρόπος συµµετοχής] του ΤΕΥ∆ και συµπληρώνουν
τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ. Επίσης,
θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα – µέλος της
ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα
µε τα Μέρη II έως ΙV.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
γ.
Στην 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.
7.

Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/16):

α. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει
στην προσφορά του το τµήµα (ποσοστό) της σύµβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει, συµπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.∆ του ΤΕΥ∆.
β.
Όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας τµήµα (ποσοστό) της σύµβασης που υπερβαίνει σε ποσοστό το
30% της συνολικής αξίας της σύµβασης (σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 131
του Ν. 4412/16), τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται
οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους
ΙΙΙ του ΤΕΥ∆ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειµένου να
επαληθευτεί η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του
Ν.4412/16. Επισηµαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, τότε η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον
προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.
Άρθρο 10ο
Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών και ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Τόπος/χρόνος διενέργειας διαγωνισµού: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί
1.
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, στην διεύθυνση: ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
(Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρµα Αγιάς Τ.Κ. 41336), ενώπιον της αρµόδιας Ε∆∆,
την ∆ευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 09:00 π.µ..
2.
Τόπος/χρόνος υποβολής προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της γραµµατείας της αναθέτουσας αρχής, στην ως
άνω διεύθυνση διεύθυνση.
3.

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε µε:

α.
Κατάθεσή
αναθέτουσας αρχής.

τους

στο

πρωτόκολλο

της

γραµµατείας

της

β.
Ταχυδροµική αποστολή µέσω συστηµένης επιστολής ή courier
προς την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση αποστολής τους (ταχυδροµικής ή
courier) στην αναθέτουσα αρχή ή κατάθεσης τους στο πρωτόκολλο της
γραµµατείας της αρχής, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
περιέλθει και έχουν πρωτοκολληθεί, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι και την
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 µ.µ. (καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα παραλαβής των προσφορών).
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4.
Σε περίπτωση αποστολής προσφορών µε υπηρεσίες ταχυµεταφορών
(courier), ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας ενηµερώνει εγκαίρως τα αρµόδια
Όργανα του Γραφείου Προµηθειών της αναθέτουσας αρχής, ούτως ώστε να
διεκπεραιωθεί η παραλαβή της προσφοράς στην Πύλη της Μονάδας.
Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
5.
περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα
από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε
οποιονδήποτε τρόπο µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται
αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της προθεσµίας παραλαβής
προσφορών.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή
6.
∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή
ηµέρα/ώρα που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή
ακριβή ηµέρα/ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και
τις απορρίπτει ως µη κανονικές.
7.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.
Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και
ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο
τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
β.
Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η
διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί
έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν
απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή να παρατείνει τις προθεσµίες.
Άρθρο 11ο
Τρόπος Υποβολής και Σύνταξης Προσφορών – Περιεχόµενο Φακέλου
Προσφοράς – Γλώσσα – Λοιπά Στοιχεία (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/16)
1.

Τρόπος υποβολής προσφορών:

α. Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη µορφή µε βάση τις
απαιτήσεις της διακήρυξης για όλα τα περιγραφόµενα είδη ή για τα ΤΜΗΜΑΤΑ
που συµµετέχει ο οικονοµικός φορέας. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές
προσφορές.
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β.
Οι προσφορές, µε ποινή απόρριψης υποβάλλονται µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς την ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
……………………………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυµία του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις
επωνυµίες των οικονοµικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση,
αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail)]

Για τον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό: «…………………………………..»

(αντικείµενο

διαγωνισµού)

Αριθµός ∆ιακήρυξης : …../………….
∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρµα Αγιάς
Τ.Κ. 41336
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: …………………………..
γ.

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα:

(1) Ξεχωριστό
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».

σφραγισµένο

φάκελο,

µε

την

ένδειξη

(2) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά». Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.
(3) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη
«Οικονοµική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της οικονοµικής
προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι να φέρουν τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου, να µονογράφονται οι σελίδες αυτών στο σύνολό τους και
να αριθµούνται.
δ.

Περιεχόµενο επί µέρους φακέλων:

(1) ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/16): Ο
φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει:
(α) Πίνακας Περιεχοµένων φακέλου ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής, µε αναφορά στο πλήθος των σελίδων έκαστου συνηµµένου
εγγράφου.
(β) 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.
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(γ) Το ΤΕΥ∆ συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο σύµφωνα
µε τα οριζόµενα της παρούσας διακήρυξης.
(2) Τεχνική προσφορά (Άρθρο 94 Ν.4412/16): Ο φάκελος
«Τεχνική προσφορά» περιέχει:
Περιεχοµένων
φακέλου
Τεχνικής
(α) Πίνακας
Προσφοράς, µε αναφορά στο πλήθος των σελίδων έκαστου συνηµµένου
εγγράφου.
(β) Την Τεχνική Περιγραφή των προσφεροµένων ειδών, η
οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα «Γ» της παρούσας ∆ιακήρυξης
και στην οποία ο προσφέρων θα περιγράφει ακριβώς πώς πληρούνται οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Το κείµενο της τεχνικής περιγραφής
πρέπει να φέρει συνεχή αρίθµηση των σελίδων της.
(γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγ. 4 του
Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία εκδίδεται µετά τη δηµοσίευση της
διακήρυξης για την υποβολή προσφορών, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής
από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονοµικός
φορέας έχει λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.∆
1400/73 και δεν θα χρησιµοποιήσει (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους µόνιµους
στην εφεδρεία αξιωµατικούς ή µόνιµους απόστρατους αξιωµατικούς που έχουν
ανακληθεί στην ενέργεια για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την
αποστρατεία τους.
(δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του
Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία εκδίδεται µετά τη δηµοσίευση της
διακήρυξης για την υποβολή προσφορών, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής
από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, µε την οποία να:
1/
∆ηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού
προσφερόµενου προϊόντος. Εφόσον ο προσφέρων, κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό
προϊόν, πρέπει να δηλώνεται η επιχειρηµατική µονάδα και ο τόπος εγκατάστασής
της.
2/
∆ηλώνεται, όταν οι προσφέροντες δεν θα
κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, η επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα
κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και ο τόπος εγκατάστασής της. Σε αυτή
την περίπτωση, να αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση, ότι η κατασκευή του
τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι
ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσηµος αντιπρόσωπός της
έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας (εφόσον
κατακυρωθεί στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή).
(ε) Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνησίου
υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, περί αποδοχής των όρων της
τεχνικής περιγραφής στο σύνολό τους χωρίς καµία µεταβολή.
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(στ) 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.
(ζ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής
από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, για τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό που
έχουν την ιδιότητα του παραγωγού ή του εµπόρου, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1/
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.
2/
∆εσµεύονται για την παράδοση των προϊόντων µε
τα κατάλληλα ίδια µέσα (αυτοκίνητα - ψυγεία) στις εγκαταστάσεις των Μονάδων.
3/
Θα χορηγούν - διαθέτουν τα υπό προµήθεια είδη
για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης.
Επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση των
4/
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.
(η) 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.
(θ) Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό που είναι έµποροι,
θα πρέπει να προσκοµίσουν επιπλέον στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους
τα παρακάτω:
1/
Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή των
προϊόντων, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή
ΚΕΠ, 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.
2/
Βεβαίωση (του προµηθευτή των προϊόντων) του
ΕΦΕΤ ή άλλου αρµόδιου φορέα ή Πιστοποιητικό ISO 22000/2005 ή αντίστοιχο
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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.
(ι) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 παραγ. 4 του
Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία εκδίδεται µετά τη δηµοσίευση της
διακήρυξης για την υποβολή προσφορών, µε θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής από αρµόδια ∆ιοικητική αρχή ή ΚΕΠ (άρθρο 3 του ν.4250/14), µε την
οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια όλων των ιδιωτικών εγγράφων που ο οικονοµικός
φορέας προσκοµίζει σε απλό φωτοαντίγραφο µε την προσφορά του.
(3)

Οικονοµική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/16):

(α) Πίνακας
Περιεχοµένων
φακέλου
Οικονοµικής
Προσφοράς, µε αναφορά στο πλήθος των σελίδων έκαστου συνηµµένου
εγγράφου.
(β) Ο φάκελος «Οικονοµική προσφορά» περιέχει το
Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς (περιλαµβάνεται στην Προσθήκη «3» του
παρόντος και ευρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΠΑ µαζί µε τα λοιπά
τεύχη της σύµβασης), συµπληρωµένο (η τιµή σε ευρώ), υπογεγραµµένο και
σφραγισµένο από τον νόµιµο/-ους εκπρόσωπο/-ους του προσφέροντος.
(γ) Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται κατά
περίπτωση από τον νόµιµο/-ους εκπρόσωπο/-ους του νοµικού προσώπου και σε
περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον
κοινό εκπρόσωπό τους.
(δ) Η
Οικονοµική
Προσφορά
υποβάλλεται
χρησιµοποιώντας αποκλειστικά το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς της εν
λόγω Προσθήκης, υποχρεωτικά συµπληρωµένο, στο σύνολο των πεδίων του.
(ε) Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις
ποσοστού 0,13468% ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την προµήθεια των ζητούµενων
ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Οι προσφερόµενες τιµές είναι
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται .
(στ) Αναγράφεται αριθµητικά η συνολική τιµή προσφοράς
προ και µε ΦΠΑ. Όλες οι τιµές θα δίδονται σε ευρώ, επιτρέπονται δε µέχρι δύο
δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόµενες τιµές του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
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(ζ)

Επισηµαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά που:
1/

∆εν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση

ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα.
2/
∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή προσφοράς, µε
την επιφύλαξη του άρθρου 42 του Ν. 4782/21.
3/

Η συνολική τιµή της υπερβαίνει την εκτιµώµενη

4/

Θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής.

αξία της σύµβασης.

5/
∆εν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της ή στην
οποία ορίζεται χρόνος ισχύος µικρότερος από τον ζητούµενο στο Παράρτηµα «Α»
της διακήρυξης.
6/
∆εν συµπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του
ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ε.

Επισηµαίνεται ακόµη ότι:

(1) Αν κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών
παρουσιαστούν ελλείψεις εγγράφων και πληροφοριών ή λάθη κατά την υποβολή
των πληροφοριών ή της τεκµηρίωσης αυτών, η αναθέτουσα αρχή - τηρώντας τις
αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας - δύναται να καλέσει εγγράφως
τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν, να συµπληρώσουν, να
αποσαφηνίσουν ή να ολοκληρώσουν τις σχετικές πληροφορίες εντός προθεσµίας
δέκα (10) έως είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς
της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/16, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του Ν.4782/21.
(2) Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισµού των
προσφερόµενων τιµών µπορεί να συµπεριληφθεί στο τέλος του ανωτέρω εντύπου.
(3) Η ευθύνη για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει
αποκλειστικά τον προσφέροντα.
(4) Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει
την παρούσα διακήρυξη/σύµβαση αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο, ο
οποίος και οφείλει να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα και αφετέρου δεν
δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε
πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή.
2.

Γλώσσα:

α. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
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β. Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
γ.
Τα έγγραφα που συνυποβάλλονται µε την προσφορά γίνονται
δεκτά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4250/14. Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα,
µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Στα αλλοδαπά
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
05.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν.1497/84. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµον αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
δ.
3.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Λοιπά στοιχεία:

α. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο,
από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος.
β. Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται ότι οι
συµµετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών
εγγράφων της σύµβασης.
Άρθρο 12ο
Αποσφράγιση – Στάδια Αξιολόγησης Προσφορών (Άρθρα 86, 96, 100 και 117
του Ν.4412/16 και το άρθρο 42 του Ν.4782/21) – Ισότιµες προσφορές (άρθρο 90
του Ν.4412/16):
1.

Έναρξη διαδικασίας:

α.
Η αρµόδια Ε∆∆ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα.
β.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως µη
κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
γ.
Η
αποσφράγιση
διενεργείται
δηµόσια,
παρουσία
των
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάµενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν
αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό
εκπροσώπησης.
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2.

Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής:

α.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συµµετοχής, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, καθώς και ο
φάκελος οικονοµικής προσφοράς µονογράφονται δε από το αρµόδιο όργανο
(Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο.
β.
Η Ε∆∆ σε κλειστή συνεδρίαση, καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
µέλη του οργάνου.
γ.
Στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση, η Ε∆∆ προβαίνει στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα
δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τα έγγραφα της
σύµβασης. Αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά
αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
δ.
Ακολούθως, η Ε∆∆ συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και για την αποδοχή των κατάλληλων τεχνικών προσφορών, µε
βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος.
ε.
Εν τέλει η Ε∆∆ σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στον έλεγχο
και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την απόρριψη ή την αποδοχή τους, την
κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά µειοδοσίας των προσφορών, βάσει της
χαµηλότερης τιµής και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
στ. Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονοµικός
φορέας που έχει προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή).
ζ.
Σε περίπτωση προσφορών µε την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες) η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Ε∆∆ και παρουσία των εκπροσώπων των οικονοµικών φορέων και τα
αποτελέσµατά της καταγράφονται στο ως άνω πρακτικό.
η.
Τα ως άνω βήµατα για την υλοποίηση των επιµέρους σταδίων
µπορούν (κατά την κρίση της Ε∆∆) να καταγραφούν και σε ένα (1) ενιαίο
πρακτικό.
3.
Επικύρωση αποτελεσµάτων: Τα πρακτικά (ή το ενιαίο πρακτικό) µε τα
αποτελέσµατα των τριών (3) ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µια απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής σε όλους τους
προσφέροντες µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών όλων των ως άνω σταδίων. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16 και τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 17 της παρούσας.
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Άρθρο 13ο
Πρόσκληση για Υποβολή ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης (Άρθρο 103
Ν.4412/16)
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), για να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα
ή αντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14, των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του
ΤΕΥ∆.
2.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά παρατίθενται στο επόµενο άρθρο.

3.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εµπρόθεσµα σε σφραγισµένο φάκελο,
ο οποίος παραδίδεται στη γραµµατεία της αναθέτουσας αρχής (λαµβάνοντας τον
αντίστοιχο αριθµό πρωτοκόλλου).
4.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός
της ως άνω προθεσµίας αίτηµα προς την αναθέτουσα αρχή για την παράταση της
προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες
αρχές.
5.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν
υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά
που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των Μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ ή η πλήρωση
µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
Μερών IV.Α, IV.Β και IV.Γ του ΤΕΥ∆, τότε εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι
διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/16.
6.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται
µε τη σύνταξη πρακτικού από την Ε∆∆ στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα στην ως άνω παράγραφο και τη
διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) είτε για την
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την εν λόγω απόφαση
κατακύρωσης (πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/16).
7.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν αλλά και της απόφασης κατακύρωσης.
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Άρθρο 14ο
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά Μέσα) (Άρθρο 80 Ν.4412/16)
1.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να
υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσµίας, είναι
τα εξής:
α.

Όσον αφορά τους ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ του άρθρου 9:

(1) Για τα όσα δηλώθηκαν στα Μέρη ΙΙ.Α & ΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ του
ΤΕΥ∆, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόµιµης εκπροσώπησης του οικονοµικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου
διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
(2) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι
αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες), απόσπασµα ποινικού
µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα
που αναφέρονται στο άρθρο 9, παρ.3.α(1) της παρούσας και γίνεται αποδεκτό
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρείς (3) µήνες πριν από την υποβολή του.
(3) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που
σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης),
περίπτωση άρθρου 9 παρ.3.α.(2) της παρούσας διακήρυξης:
(α) Για την καταβολή φόρων, φορολογική ενηµερότητα
για Συµµετοχή σε ∆ιαγωνισµούς Ανάληψης Εκτέλεσης ∆ηµ. Έργων ή
Παροχής Υπηρεσιών ή Προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα.
(β) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή του
ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα,
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε
την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση).
(γ) Τα εν λόγω πιστοποιητικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρέπει να 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 από την υποβολή τους. Σηµειώνεται ότι τα εν
λόγω δικαιολογητικά πρέπει να καταλαµβάνουν και τον χρόνο υποβολής της
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της υποβολής προσφοράς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 104, παρ. 1 του Ν.4412/16. Για αυτό το λόγο, οι
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προσφέροντες πρέπει να µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, τα οποία να καλύπτουν και τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειµένου να τα υποβάλουν εφόσον
αναδειχθούν ανάδοχοι.
- Τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον
οικονοµικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για
κάθε φορέα – µέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 9.7.β της
παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
(4) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που
σχετίζονται µε αφερεγγυότητα ή επαγγελµατικό παράπτωµα):
(α) Για την περίπτωση 3.α.(4) του άρθρου 9, ήτοι για τη µη
αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2. του
άρθρου 18 του Ν. 4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει
ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού της χώρας, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 80
του Ν.4412/16, ότι (ο προσωρινός ανάδοχος) δεν έχει αθετήσει τις ως άνω
υποχρεώσεις.
(β) Για την περίπτωση 3.α.(3) του άρθρου 9, ήτοι για την
µη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύµφωνα µε τα ειδικότερα
προβλεπόµενα στο εδάφιο γ΄ της παρ 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, και µέχρι
να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16, ο
προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου
εκπροσώπου του, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρµόδια διοικητική
αρχή ή ΚΕΠ, ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα οι πράξεις
επιβολής προστίµου που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παρ 2 του άρθρου
73 του ν.4412/16, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την
έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.
- Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον
οικονοµικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για
κάθε φορέα – µέλος της.
β.
Όσον αφορά τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Για όσα
δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Α του ΤΕΥ∆, (Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής
δραστηριότητας), ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει την Βεβαίωση
εγγραφής στο Εµπορικό Επιµελητήριο (οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το παραπάνω δικαιολογητικό, για κάθε
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση).
2.
Ο χρόνος έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών µέσων αναλύεται στο
µε αριθµό πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. υπό στοιχεία Α∆Α:
66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ.
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3.
Όπου στο παρόν άρθρο απαιτείται ένορκη βεβαίωση, οι σχετικές
δηλώσεις του προσωρινού αναδόχου µπορούν να γίνονται στην ίδια, µία (1),
ένορκη βεβαίωση.
Άρθρο 15ο
Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης (Άρθρο 105 του Ν.4412/16)
1.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης
µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα – εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο – ,
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης
αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16.
2.
Στη συνέχεια, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης
ένστασης ή – σε περίπτωση άσκησης ένστασης – εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής ή
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία απάντησης, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την
απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις δέκα (10) µέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκοµίζοντας:
α.

Την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

β.
Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο τραπεζικός λογαριασµός του αναδόχου
(ΙΒΑΝ) ή από βεβαίωση της τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. Το ΙΒΑΝ
του δικαιούχου αναγράφεται στο συµφωνητικό.
Η υπογραφή της Σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
3.
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει µέσα στην προθεσµία που καθορίζεται
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής τυχόν κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία
του άρθρου 8 της παρούσας για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε
την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
4.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης του
αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 16ο
Λόγοι Απόρριψης Προσφορών (Άρθρο 91 του Ν.4412/16)
1.
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα κατά την
έννοια των παραγράφων 1 άρθρου 10 και 12 της παρούσας.
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2.
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των
όρων σύνταξης και υποβολής που τίθενται στα άρθρα 9 και 11 της παρούσας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που
υποβάλλονται τέτοιες.
3.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες
ή σφάλµατα, και ενώ επιδέχονται συµπλήρωσης ή διόρθωσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο 102 του Ν.4412/16, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42
του Ν.4782/21, δεν έχουν αποκατασταθεί.
4.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν
έχουν παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις στην προκαθορισµένη προθεσµία ή οι
εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 102
του Ν.4412/16, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του Ν.4782/21.
5.

Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
Άρθρο 17ο
Ενστάσεις (Άρθρο 127 του Ν.4412/16)

1.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από τη
συντέλεση της παράλειψης.
2.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται
η απόρριψη της ένστασης. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,
η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
3.
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, δηλαδή
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
4.
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της
ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
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5.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή
εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής
που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούµενης παραγράφου
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα
οριζόµενα στο Π.∆. 18/89 (Α΄ 8).
6.
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για
την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή
αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας.
7.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης
αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 36 του Π.∆. 18/89 (Α΄ 8).

Άρθρο 18ο
Εγγυήσεις (Άρθρο 72 του Ν.4412/16)
1.
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα της
Προσθήκης «3» του παρόντος): Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, απευθύνεται δε προς την αναθέτουσα
αρχή.
2.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία :
α.

Την ηµεροµηνία έκδοσης.

β.

Τον εκδότη.

γ.

Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.

δ.

Τον αριθµό της εγγύησης.

ε.

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

στ. Την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης).
ζ.
Τους όρους ότι: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
της διζήσεως, καθώς επίσης ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
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η.
Τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
θ.

Την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.

ι.
Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια.

Τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.

3.
Ειδικά το γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων αρκεί να
φέρει την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνεται, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, την
πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση, τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και τον τίτλο της σύµβασης.
4.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας
σύµβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύµβασης (παράτασης) εκτός
ΦΠΑ. Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το
άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας.
5.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης
των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
6.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
7.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της
σύµβασης.
8.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα
τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
9.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να
είναι δύο (2) µήνες µεγαλύτερος από τον χρόνο διάρκειας της σύµβασης.
10. Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια
των περιπτώσεων β’ και γ΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4412/16 (Α’ 13) που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ένωσης ή του ευρωπαϊκού οικονοµικού
χώρου ή στα κράτη – µέλη της Σ.∆.Σ. και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από Ε.Τ.Α.Α. –
Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
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∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης µε γραµµάτιο 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.
11. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/16.
Άρθρο 19ο
Ματαίωση ∆ιαδικασίας (άρθρο 106 του Ν.4412/16)
1.
Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης:
α.
Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των
προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της
σύµβασης.
β.
Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 105 του Ν.4412/16.
γ.

Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης.

δ.
Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο.
ε.
σύµβασης.

Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της

στ. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη.
ζ.
Ν.4412/16.

Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του

η.
Για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως
ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
2.
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-εφαρµόζονται, κατά
περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
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Άρθρο 20ο
Συµβατική Προθεσµία Παραλαβής Ειδών – Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης
(άρθρο 208 ή 217 του Ν.4412/16)
1.
Απαιτούνται τµηµατικές παραδόσεις καθ’ όλη τη
σύµβασης.

διάρκεια της

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
∆ιαχειρίσεων της Τροφοδοσίας και των Λεσχών των Μονάδων (110ΠΜ & ∆ΑΚ).

Άρθρο 21ο
Παρακολούθηση και Παραλαβή Αντικειµένου Σύµβασης
1.
Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συµβατικού
αντικειµένου διενεργείται από το αρµόδιο όργανο της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται από τη σύµβαση και τις διατάξεις του άρθρου 208 ή
217 του 4412/16.
2.
Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου
είναι η ακόλουθη:
α.
Ο συµβαλλόµενος, πριν από τη προσκόµιση των ειδών και
τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες νωρίτερα από αυτή, έρχεται σε συνεννόηση µε τον
πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) για την έγκαιρη
από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας, ώστε να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός
χώρος και να καθορισθεί η ηµεροµηνία παραλαβής.
β.
Οµοίως, ο συµβαλλόµενος εξασφαλίζει από την αρµόδια
Υπηρεσία Ασφαλείας της Μονάδας, άδεια εισόδου του προσωπικού του.
γ.
Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγµατοποιείται
από την ΕΠΠ, µε σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής, µε την παρουσία του συµβαλλόµενου ή νοµίµου εκπροσώπου του
που προσυπογράφει µαζί µε την ΕΠΠ το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο
που συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στο
συµβαλλόµενο.
3.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί κατά
µέγιστο χρονικό διάστηµα ίσο µε τον προβλεπόµενο χρόνο παράδοσης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 2 του Ν. 4412/16. Η απόφαση παράτασης
εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού
αιτήµατος του συµβαλλοµένου.
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4.
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης,
συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών
ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του
συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 207 του Ν. 4412/16.
5.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος,
χωρίς να παραδοθεί το συµβατικό αντικείµενο, ο προµηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
Άρθρο 22ο
Κυρώσεις – ∆ιοικητικές Προσφυγές
1.
Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες
µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
2.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να
προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί
να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα
έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσµίας συµµόρφωσης.
3.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, επιβάλλεται,
µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύµβασης.
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο
4.
74 του Ν. 4412/16 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
5.
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος
του κυρώσεις, δυνάµει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
6.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.
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7.
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από
τη σύµβαση επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο
Λάρισας.
8.
Αν τα συµβατικά είδη φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν
µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που
χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5%
επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
9.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των
εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν
εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν
εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
10. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για
φόρτωση – παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, µε απόφαση του αρµοδίου
Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης – παράδοσης.
11. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό
πληρωµής του προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν
καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
12. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
Άρθρο 23ο
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος
Α΄ του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρµοδιότητάς τους.
2.
Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει κατά την
εκτέλεση της σύµβασης, δεν έχουν καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης εργασίας
µε την αναθέτουσα αρχή, οι δε µισθοί και αµοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε
άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική
νοµοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο µόνος
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υπεύθυνος έναντι αυτών µε τους οποίους συνδέεται µε εργασιακή ή άλλη σχέση
καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορµής των σχέσεων αυτών.
3.
Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ µέρους των
προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης. Περαιτέρω
λεπτοµέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωµής θα περιγραφούν
στη σύµβαση µεταξύ αναδόχου και αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 24ο
Χρηµατοδότηση της Σύµβασης, Φόροι – Κρατήσεις, Πληρωµή Αναδόχου
1.

Η σύµβαση χρηµατοδοτείται: Μερίδες Ιδίων Πόρων Μονάδος.

2.

Οι κρατήσεις ανέρχονται σε ποσοστό 0,13468% και αναλύονται ως

εξής:
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΄αρίθµ. 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.
3.
Η παρακράτηση φόρου επί της καθαρής συµβατικής αξίας ανέρχεται
σε ποσοστό 4%.
4.
Πληρωµή αναδόχου/∆ικαιολογητικά πληρωµής (Άρθρο 200 παρ. 4
ή 5 Ν. 4412/16):
α.

∆ικαιολογητικά πληρωµής:
(1)

Για τις συµβάσεις προµήθειας, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα

εξής:
(α)

Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
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(β)

Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του

(γ)

Τιµολόγιο του προµηθευτή επί πιστώσει.

φορέα.

(δ) Πιστοποιητικά
φορολογικής
και
ασφαλιστικής
ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρηµάτων
από τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης).
(ε)

Κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις

Υπηρεσίες ελέγχου.
(2)

Στις συµβάσεις υπηρεσιών, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα

εξής:
(α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που
αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του φυσικού αντικειµένου.
(β)

Τιµολόγιο του αναδόχου επί πιστώσει.

(γ) Πιστοποιητικά
φορολογικής
και
ασφαλιστικής
ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρηµάτων
από τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης).
(δ)

Κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις

Υπηρεσίες ελέγχου.
β.
∆ιαδικασία
–
Χρόνος
Εξόφλησης:
Η
πληρωµή
του
αντισυµβαλλόµενου θα πραγµατοποιηθεί είτε µε την έκδοση τραπεζικής επιταγής
από τη ∆ιαχείριση Χρηµατικού της Μονάδος :
(1) Το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από
την ηµεροµηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιµολογίου και των λοιπών
δικαιολογητικών πληρωµής.
(2) Εφόσον προβλέπεται από το συµφωνητικό διαδικασία
αποδοχής ή επαλήθευσης, µε την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των
παραλαµβανόµενων αγαθών ή υπηρεσιών µε τα οριζόµενα στο συµφωνητικό, και
εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιµολόγιο, νωρίτερα από την ηµεροµηνία ή την ίδια
ηµεροµηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, τριάντα (30)
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία αυτή.
Άρθρο 25ο
Καταγγελία της Σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
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α.
Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια
της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης.
β.
Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε
σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης.
γ.
Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 26ο
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) Νικόλαος ∆ριστέλλας
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Περπερίδου Βασιλική
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∆.1677/Σ.367/13-04-21

∆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.
41336
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Επγός (Ο) Περπερίδου Βασιλική
- Τηλέφωνο: 2410-515475-6
- 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 (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών CPV
όπως αναφέρονται στον πίνακα των υπό προμήθεια ειδών): Προμήθεια Διαφόρων Ειδών
Παντοπωλείου, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ)
- 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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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
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
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,

1

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

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∆ΑΜ:
Α∆Α:
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:

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

εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
ε) [] Ναι [] Όχι

(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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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
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 …):
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Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
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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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
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
δραστηριότητες11

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας12 ·
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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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
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») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν19:
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)
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.
18
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
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) Πώς 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; Διευκρινίστε:
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
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
20

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
[……]

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

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
22
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
αναφέρετε:

[……][……][……]

50

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
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 συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις25

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)
25
Άρθρο 73 παρ. 5.
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:

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
28

Πρβλ άρθρο 48.

52

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
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:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
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
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

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)

53

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
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;
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«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;
Μέρος V: 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): [……]

Ασµχος (Ο) Νικόλαος ∆ριστέλλας
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο
Επγός (Ο) Περπερίδου Βασιλική
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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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1677/Σ.367/13-04-21

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

:
:
:
:

ΠΙΝΑΚAΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ

ΤΡΟΦ
ΜΟΝ.
110
ΜΕΤΡ.
ΠΜ

ΛΑΞ
110
ΠΜ

ΕΚΤΙΜ.
ΤΡΟΦ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
∆ΑΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ

1

ΠΟΥΡΕΣ
ΠΑΤΑΤΑΣ (ΤΩΝ
10 kg)

KG

0

120

60

180

2

ΖΑΜΠΟΝ ΠΙΚ-ΝΙΚ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

100

0

100

KG

300

100

60

460

KG

300

0

0

300

KG

0

50

0

50

KG

0

2000

0

2000

KG

0

50

0

50

KG

0

100

0

100

KG

0

1200

0

1200

KG

0

1500

0

1500

3
4
5
6
7
8
9
10

ΜΠΕΙΚΟΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(ΤΟΥ 1 kg)
ΖΑΜΠΟΝ
(ΦΕΤΕΣ) ΧΥΜΑ
ΣΕ ΚΙΛΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΣ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
ΜΕΤΡΙΟ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΒΙ∆ΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΚΟΦΤΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΛΑΖΑΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

11

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

1000

0

1000

12

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΠΕΝΝΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

800

0

800

13

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

100

0

100

14

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

2000

0

2000

15

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

100

0

100

16

ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

100

0

100

17

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ
(ΤΩΝ 5 kg)

KG

0

600

0

600

18

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
(ΤΩΝ 5 kg)

KG

0

500

0

500

19

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ
(ΤΩΝ 25 kg)

KG

0

3600

0

3600

20

ΡΕΒΥΘΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

250

0

250

21

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ
(ΤΩΝ 25 kg)

KG

0

250

0

250

22

ΓΙΓΑΝΤΕΣ
(ΤΟΥ 1 kg)

KG

0

250

0

250

KG

0

20

0

20

KG

0

250

0

250

KG

500

0

0

500

KG

500

0

0

500

KG

0

150

0

150

23
24
25
26
27

ΦΑΣΟΛΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ
ΜΕΤΡΙΑ
(ΤΩΝ 25 kg)
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(ΤΩΝ 4 kg)
ΠΑNΤΖΑΡΙΑ
ΒΡΑΣΜΕΝΑ
(ΤΩΝ 4 kg)
ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΜΕ
ΤΥΡΙ
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

28
29

(ΤΩΝ 3 kg)
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΤΗΣ
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ
(ΤΩΝ 2 kg)

KG

0

0

60

60

KG

800

0

0

800
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)
Φ.Π.Α. 13% (€)
ΣΥΝΟΛΟ 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.
έξοδα:

Πλέον των ανωτέρω, ο µειοδότης βαρύνεται µε τα ακόλουθα λοιπά

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.
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 εξήντα (60) ηµέρες.

Ασµχος (Ο) Νικόλαος ∆ριστέλλας
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο
Επγός (Ο) Περπερίδου Βασιλική
Τµχης Προµηθειών
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.1677/Σ.367/13-04-21

∆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
………………………………ΑΦΜ……………………..∆\νση………………………..
.………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της
µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) 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.
Ασµχος (Ο) Νικόλαος ∆ριστέλλας
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο
Επγός (Ο) Περπερίδου Βασιλική
Τµχης Προµηθειών
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.831/Α∆.1677/Σ.367/13-04-21

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ
1
2
3
4

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ (ΤΩΝ 10kg)

ΝΙΦΑ∆ΕΣ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ - ΝΕΡΟ - ΑΛΑΤΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ - ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΖΑΜΠΟΝ ΠΙΚ-ΝΙΚ (ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΠΕΙΚΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΟΥ 1 kg)
ΖΑΜΠΟΝ (ΦΕΤΕΣ) ΧΥΜΑ ΣΕ ΚΙΛΑ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ΚΟΥΣΚΟΥΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ)(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙ∆ΕΣ(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΛΑΖΑΝΙΑ(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕΣ(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ (ΤΩΝ 5 kg)
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (ΤΩΝ 5 kg)
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ (ΤΩΝ 5 kg)
ΡΕΒΥΘΙΑ(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ(ΤΩΝ 5 kg)
ΓΙΓΑΝΤΕΣ(ΤΟΥ 1 kg)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ(ΤΩΝ 4 kg)
ΠΑΤΖΑΡΙΑ ΒΡΑΣΜΕΝΑ(ΤΩΝ 4 kg)

27

ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΜΕ ΤΥΡΙ(ΤΩΝ 3 kg)

28

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ - ΝΕΡΟ - ΑΛΑΤΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ - ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ - ΝΕΡΟ - ΑΛΑΤΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ - ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ - ΝΕΡΟΥ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ - ΝΕΡΟΥ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ - ΝΕΡΟΥ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ - ΝΕΡΟΥ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
100% ΠΡΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
100% ΠΡΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
100% ΠΡΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
100% ΠΡΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
100% ΠΡΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
100% ΠΡΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
100% ΠΡΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
100% ΠΡΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
100% ΠΡΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
100% ΠΡΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΣΙΤΟΥ - ΑΥΓΑ - ΤΡΙΜΜΑΤΑ
ΑΡΤΟΥ - ΤΥΡΙ - ΝΕΡΟ - ΑΛΑΤΙ ΑΡΩΜΑΤΑ
ΤΑΡΑΜΑΣ ΑΠΌ ΑΥΓΟ ΨΑΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο - ΠΑΤΑΤΑ - ΞΕΡΟ ΨΩΜΙ ΚΡΕΜΜΥ∆Ι - ΛΕΜΟΝΙ

ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ(ΤΩΝ 2 kg)
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1.
Τα χορηγούµενα είδη να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται
κατά είδος, στον ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & αντικειµένων κοινής χρήσης και
να έχουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χαρακτηριστικούς του εκάστου
είδους.
2.
Να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές Κτηνιατρικές και
Υγειονοµικές διατάξεις.
3.
Όλα τα είδη να είναι επώνυµα, τυποποιηµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες
και να αναγράφεται η Εµπορική τους Ονοµασία.
4.
Να µην έχουν παρασκευασθεί µε γενετικά τροποποιηµένα υλικά Κανονισµός
1829/2003, σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών.
5.
Να µην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωµα ή προσθήκη οργανικής ή
ανόργανης ουσίας.
6.
Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται οι ηµεροµηνίες
παραγωγής και λήξης. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στην Ελληνική
γλώσσα. Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι µε ευανάγνωστα γράµµατα από
χρώµα ή µελάνι ή άλλο µηχανικό τρόπο που δεν µεταφέρουν τοξικές ή
καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες θα είναι σύµφωνα µε τις κτηνιατρικές και
υγειονοµικές διατάξεις.
7.
Στα προσυσκευασµένα τρόφιµα, σύµφωνα µε την υπ’ Αριθµ. Α2-718/28-72014 ΦΕΚ Β 2090/31- 7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών που προορίζονται να διατεθούν, ως έχουν,
στον τελικό καταναλωτή καθώς και σε αυτά που διατίθενται σε εστιατόρια,
νοσοκοµεία, καντίνες και άλλες παρόµοιες µονάδες οµαδικής εστίασης, πρέπει να
αναγράφονται οι ενδείξεις µε ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράµµατα, στην ελληνική
γλώσσα:
α) Η ονοµασία πώλησης του τροφίµου.
β) Ο κατάλογος των συστατικών του, τα αναγράφονται κατά σειρά
ελαττωµένης περιεκτικότητας.
γ) Η ονοµαστική ποσότητα περιεχοµένου, που εκφράζεται σε µονάδες µάζας
για τα στερεά και σε µονάδες όγκου για τα υγρά.
δ) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας ή η χρονολογία ανάλωσης. ε)
Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης.
στ) Το όνοµα ή εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του
συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστηµένου σε κράτος µέλος της ΕE.
ζ) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψή
του µπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγµατικό τόπο
παραγωγής ή προέλευσης του τροφίµου.
η) Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν επιτρέπει
τη σωστή χρήση του τροφίµου.
θ) Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει
το τρόφιµο.
Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράµµα L, εκτός από την
περίπτωση που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες ενδείξεις
της ετικέτας.
Η ένδειξη αυτή είναι προαιρετική στην περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης
διατηρησιµότητας ή η τελική χρονολογία ανάλωσης συµπεριλαµβάνει ένδειξη
σαφή και κατά σειρά τουλάχιστον της ηµέρας και του µήνα.
Η σήµανση να είναι σύµφωνη µε τις ∆ιατάξεις σήµανσης τροφίµων:
61

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
•
Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την
παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.
•
Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας
2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ηµεροµηνία, από την πάροδο της οποίας και µετά
απαγορεύεται το εµπόριο προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε την οδηγία
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
•
Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
10ης Νοεµβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά
την αναγραφή των συστατικών των τροφίµων.
•
Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά µε την αναγραφή, στην επισήµανση ορισµένων
τροφίµων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόµενων από την οδηγία
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
•
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα
στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισµών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006
και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας
90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, των οδηγιών της
Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της
Επιτροπής.
Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δείγµατος είναι απαραίτητη, µε ποινή
8.
αποκλεισµού, βάσει του οποίου θα γίνει και η παραλαβή του είδους µετά την
κατακύρωση του διαγωνισµού.
9.
Ο χρόνος βιωσιµότητας του προϊόντος ως προς την ηµεροµηνία λήξης να
είναι τουλάχιστον τα 3/4 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ηµέρα
παράδοσης στην αποθήκη τροφίµων.
10. Ο προµηθευτής θα πρέπει να προµηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και
ποιοτικά ελεγµένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκοµίζει κατάσταση των εταιρειών
από τις οποίες θα προµηθεύεται το κάθε είδος.
11. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει αλλαγή του προϊόντος, σε
περίπτωση που το προσκοµισθέν δεν ανταποκρίνεται στ υ Νοσοκοµείου για τη
χρήση που προορίζεται. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ CPV περιγραφή ειδών
15000000-8 Τρόφιµα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

ΠΟΥΡΕΣ συσκευασία 1 ή 2 ή 5 Kgr
Το ανωτέρω προϊόν εµπίπτει στην κατηγορία <Ξηρά λαχανικά> Άρθρο 121 παρ. 8
του Κ.Π.Τ να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του παραπάνω άρθρου
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Ξηρά λαχανικά νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται µε ειδική κατεργασία και
ξήρανση µερών βρώσιµων φυτών, όπως ριζώµατα, βολβοί, βλαστάρια, φύλλα ή
και καρποί ηµιώριµοι. Τα ξηρά λαχανικά ενυδατούµενα, για να γίνουν κατάλληλα
για την παρασκευή φαγητών, πρέπει να δίνουν τα αρχικά προϊόντα.
Να είναι σε µορφή νιφάδων πατάτας σε αεροστεγή συσκευασίες του ενός (1),δύο
(2) ή πέντε (5) Kgr πλαστικοποιηµένοι σάκοι ή χαρτόνι διπλού τοιχώµατος,
αποπλεκοµένης της τοιαύτης µόνο από διαφανή πλαστικό σάκο.
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Στην συσκευασία να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ σε συσκευασία πακέτο των 250 gr και 10 gr.
Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 78 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις και
τον Κανονισµό1234/2007 Παράρτηµα XV.
Ως µαργαρίνη χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαµβάνεται από φυτικές η ζωικές
λιπαρές ύλες και το οποίο έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ίση ή µεγαλύτερη
από 80% και µικρότερη του 90%.
Η µαργαρίνη πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:
α) Το σηµείο τήξης, προσδιοριζόµενο επί της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 400C.
β) Η οξύτητα εκτελούµενη επί ουσίας ως έχει δεν επιτρέπεται να είναι
ανώτερη από 5 βαθµούς οξύτητας, επί δε της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 2 βαθµούς οξύτητας.
γ) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασµένη σε χλωριούχο νάτριο δεν
πρέπει να είναι ανώτερη του 0,2%.
δ) Επιτρέπεται ο αρωµατισµός µε αβλαβείς αρωµατικές ύλες καθώς και η
προσθήκη προϊόντων γαλακτικής ζύµωσης.
ε) Επιτρέπεται η προσθήκη για τεχνολογικούς λόγους γαλακτικού οξέος και
αλάτων του, κιτρικού οξέος και αλάτων του ,τρυγικού οξέος και αλάτων του, µε
µόνη προϋπόθεση η οξύτητα επί του προϊόντος ως έχει.
στ) Επιτρέπεται η χρώση της µαργαρίνης µε τις χρωστικές Καροτένιο
(Ε160α), Κουρκουµίνη (Ε100), Αννάτο (Ε160β), σύµφωνα µε τους όρους του
άρθρου 35 του Κ.Τ των παραρτηµάτων ΙΙΙ και ΙV.
–Λιπαρά >70% και <90%.
–Υγρασία <19,5%.
– F.F.A. ,0,25%.
–Τιµή υπεροξειδίων 43-45ΟC.
–Σηµείο πήξεως < 2,0 MEQ O2/Kgr.
Η προσφερόµενη µαργαρίνη να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά φυτικά
έλαια, κατάλληλη για επάλειψη και παρασκευή φαγητών και γλυκών και να
συντηρείται στο ψυγείο. Να προσφερθεί σε πακέτο η κεσεδάκι των 250 gr και σε
κεσεδάκι ατοµικής µερίδας των 10 gr. Στην συσκευασία να αναγράφεται η
ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.
ΡΥΖΙ
Ρύζι Τύπου Α ΜΠΟΝΕΤ και Β ΓΛΑΣΣΕ σε συσκευασία 500 η 1000 gr.
Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Με τον όρο «ρύζι» εννοούµε το προϊόν που λαµβάνεται από την επεξεργασία των
ωρίµων καρπών του φυτού «όρυζα» (ΟRYZA SATIVA).
Το ρύζι θα πρέπει να είναι επεξεργασµένο και επιµεληµένο στίλβωσης ανάλογα
της ποικιλίας και του εµπορικού τύπου “Γλασσέ ”, “Καρολίνα”, ”Ρύζι Parboiled ή
bonnet”.
Το προµηθευόµενο ρύζι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες
διατάξεις, και να επεξεργάζεται σε βιοµηχανίες που βεβαιώνονται από τον
Ε.Φ.Ε.Τ. Τα ρύζια δεν θα προέρχονται από µεταλλαγµένα φυτά.
–Το ρύζι πρέπει να είναι αποφλοιωµένο πλήρως µε κατάλληλα µέσα.
–Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται µηχανικά ή µε αβλαβείς ανόργανες ή
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οργανικές ουσίες, κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε µετά την επεξεργασία, το ρύζι να
είναι απαλλαγµένο από κάθε υπόλειµµα του στιλβωτικού µέσου.
–Το ρύζι πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασµένο (λευκασµένο) και επιµεληµένης
στίλβωσης, για τον αντιστοιχούντα σε κάθε ποικιλία εµπορικό τύπο.
Γλασσέ για τις στρογγυλόσπερµες ή µικρόκαρπες και Καρολίνα για µακρόκαρπες
ή µεσόκαρπες.
–Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται αυτούσια.
–Απαγορεύεται η ανάµιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας µε ανώτερη, µε σκοπό
τη διάθεσή της σαν ανώτερη ποιότητα.
–Το ρύζι δεν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση και να είναι
απόλυτα υγιές και απαλλαγµένο προσβολής εντόµων, ακάρεων κ.λ.π..
–Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη
θεωρείται κάθε ξένο σώµα, που περιέχεται στο ρύζι, π.χ. χώµα, χαλίκια, σκόνη,
σπόροι, ζιζάνια, θραύσµατα άχυρων, φλοιοί, κόκκοι τελείως λισβοί ως και κάθε
αδρανής ύλη.
–Να µην περιέχει θραύσµατα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5% από τα οποία
τα θραύσµατα µεγέθους κατωτέρου του µισού ακεραίου κόκκου µέχρι 3% κατά
βάρος.
–Να είναι λευκού χρώµατος, φυσικού της ποικιλίας και να µην περιέχει κόκκους
κίτρινους ή κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη του 0,5%
εκτός του κατεργασµένου µε υγροθερµική κατεργασία (PARBOILING), το οποίο
επιτρέπεται να έχει χρώµα ελαφρά υποκίτρινο.
–Να µην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή µε ερυθρές ραβδώσεις σε ποσοστό
ανώτερο του 3%. Σαν κόκκοι µε ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνοι που
φέρουν ραβδώσεις ή στίγµατα ερυθρά, που καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον το
15% της όλης επιφάνειας του κόκκου.
–Να µην περιέχει κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόµορφους σε αναλογία
ανώτερη του 3%, για τις στρογγυλόσπερµες και του 2% για τις λοιπές ποικιλίες
κατά βάρος.
–Να µην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανοχής 16%.
Το ρύζι θα είναι συσκευασµένο σε συσκευασία των 500 ή 1000gr (πλην των
προβλεπόµενων ενδείξεων) θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται και η ποιότητα
του ρυζιού.
ΌΣΠΡΙΑ
Φασόλια ξερά µέτρια, φασόλια ξερά γίγαντες, φακές σε συσκευασία των 500 gr.
Τα όσπρια να είναι Α ποιότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(1) πρόσφατης
εσοδείας, να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 Κεφαλαίου ΧΙΙΙ
του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις και να είναι
σύµφωνα µε:
A. την υπ’ αριθ. 37227/87 (ΦΕΚ 541/Τ.Β’) Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας,
Εµπορίου ΄΄ Περί Τυποποιήσεως των προσυσκευασµένων εγχωρίων οσπρίων΄΄
(ΦΕΚ 541/τεύχος Β΄/9-10-87) που τροποποιήθηκε µε Κοινή Απόφαση Υπ.
Γεωργίας – Εµπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/ 20-4-88). 1.4.3.
B. την υπ’ αριθµό 487/2000 (ΦΕΚ 1219/Τ.Β’) Κοινή Απόφαση των Υπ. Ανάπτυξης,
Εθν. Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης ΄΄Περί Υγιεινής των Τροφίµων σε Συµµόρφωση
προς την Οδηγία 93/43/ ΕΟΚ΄΄.
Γ. την Αγορανοµική ∆ιάταξη 14/89 (Άρθρο 212,214).
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«Ξερά Φασόλια»
Τα υπό προµήθεια ξερά φασόλια θα πρέπει να προέρχονται από τα αποξηραµένα
ώριµα βρώσιµα σπέρµατα του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών,
(LEGUMIΝΟSAE), φασίολος (PHASEOLUS VULGARIS L.) να είναι µαλακά και
αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώµα είναι λευκό και η επιφάνειά τους στιλπνή.
Να είναι οµοιογενή και λεπτόφλοια. Να είναι κοσκινισµένα και καθαρισµένα,
δηλαδή να είναι απαλλαγµένα από κάθε ξένη πρόσµιξη και να µην περιέχουν
ξένες ύλες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της 37227/87 Απόφασης του Υπουργείου
Γεωργίας (γαιώδεις προσµίξεις, χαλίκια, στελέχη φυτών) σε ποσοστό πάνω από
0,05%, από τις οποίες οι γαιώδεις προσµίξεις, να είναι µέχρι 0,02% (τοις εκατό)
σύµφωνα µε την απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας και µε τα
καθοριζόµενα στην παρ.14 του άρθρου 121 του Κ.Τ.Π..
Να έχουν ξηραθεί, φυσικά, στον αέρα ή τεχνητά, µε τρόπο που να µην προκαλεί
αλλοιώσεις στον κόκκο. Να έχουν βάρος, ανά χίλιους κόκκους, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στο άρθρο 3 της 37227/87 Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας.
Οι κόκκοι να είναι σφαιροειδείς, κυλινδρικοί ή πλατιοί. Να έχουν αναπτυχθεί καλά
και να έχουν ωριµάσει πλήρως.
Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να µην αναδύουν δυσάρεστη οσµή
(ευρωτίαση) . Να µην έχουν αναµειχθεί µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.
Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασµό τους µε νερό
πρέπει να έχουν ευχάριστη οσµή και γεύση.
Να µην είναι ατροφικά και αποχρωµατισµένα, να µη φέρουν στίγµατα και η χροιά
τους να µην είναι υποκίτρινη, κίτρινη, φαιά ή µαύρη.
Να µην είναι φυτρωµένα και αναµεµειγµένα µε άλλους κόκκους σε ποσοστό πάνω
από 0,5%. Να είναι ακέραια και να µην αποτελούνται από σπασµένους κόκκους σε
ποσοστό πάνω από 2% (τοις εκατό).
∆εν θα πρέπει να περιέχουν υπολείµµατα φυτοφαρµάκων. Να είναι τελευταίας
εσοδείας κατά το χρόνο της παράδοσης..
Να µην έχουν υποβληθεί σε υδροθερµική κατεργασία (επίδραση υδρατµών) προς
απόκρυψη της παλαιότητάς τους.
Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες των φασολιών, στους 105ο C, να µην είναι πάνω
από 14% (τοις εκατό).
Α. ΦΑΣΟΛΙΑ ξερά µεσόσπερµα ή µέτρια: Οι χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος µεταξύ
300 και 450 gr ή ποσοστό 90%, από τους κόκκους αυτούς, να διέρχεται από
κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαµέτρου 8,5 mm και να συγκρατείται από κόσκινο
µε στρογγυλές οπές διαµέτρου 7 mm. Οι κόκκοι να είναι οµοιόµορφοι, κυλινδρικοί
ή πλατιοί.

Β. Φασόλια γίγαντες: Οι χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος µεταξύ 1200 και 1800 gr ή
ποσοστό 90%, από τους κόκκους αυτούς, να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές
οπές διαµέτρου 13 mm και να συγκρατείται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές
διαµέτρου 12 mm.

2 ΦΑΚΗ µεσόσπερµη Η υπό προµήθεια φακή να προέρχεται από τα
αποξηραµένα, ώριµα, βρώσιµα σπέρµατα του φυτού της οικογένειας των
ψυχανθών (LEGUMINOSAE).
Οι κόκκοι να είναι οµοιόµορφοι, πλατιοί ή φακοειδείς σε υψηλά ποσοστά (98-99%).
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Χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος µεταξύ 45 και 60 gr ή ποσοστό 90% από τους
κόκκους αυτούς να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαµέτρου 6 mm
και να συγκρατείται από κόσκινο
µε στρογγυλές οπές διαµέτρου 5,5 mm. Να βράζει σε 1,5 έως 2 ώρες κατ’ ανώτατο
όριο. Μετά το βρασµό ο φλοιός θα πρέπει να είναι ανοιγµένος και οι κόκκοι καλά
βρασµένοι (χυλωµένοι). 3 Ρεβίθια: Το υπό προµήθεια προϊόν να προέρχεται από
τα αποξηραµένα ώριµα, βρώσιµα σπέρµατα του φυτού Cicer arietinum –
Ερέβινθος ο κοινός, Ερέβινθος ο κριόµορφος.
Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριµάσει πλήρως
Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να µην αναδύουν δυσάρεστη οσµή
(ευρωτίαση) . Να µην έχουν αναµειχθεί µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.
Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασµό τους µε νερό
πρέπει να έχουν ευχάριστη οσµή και γεύση.
Να µην είναι ατροφικά και αποχρωµατισµένα, να µη φέρουν στίγµατα. Tα ρεβίθια
να είναι µεγεθών:
Α. µεσόσπερµα (ρεβίθια µέτρια)-Βάρος 1000 κόκκων 380-550 gr
Β. ρεβίθια µικρόσπερµα (ρεβίθια ψιλά)-Βάρος 1000 κόκκων 380 gr και κάτω.
(1) Από την εµπειρία µας έχει αποδειχθεί ότι τα Ελληνικά όσπρια είναι καλύτερα
όλων των άλλων που µέχρι τώρα κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά. Τα ελληνικά
όσπρια φηµίζονται για τη νοστιµιά τους. Ιδίως τα όσπρια της Βορείου Ελλάδας,
επειδή το έδαφος είναι πλούσιο σε κάλιο, κάνει τα όσπρια ιδιαίτερα βραστερά και
εύγευστα. Φασόλια Πρεσπών, φακές Βοΐου Κοζάνης, φάβα Φενεού και
Σαντορίνης, ρεβίθια Λάρισας ή Γρεβενών είναι µερικά από τα όσπρια µε «ιδιαίτερη
πατρίδα», όπου το µικροκλίµα τα κάνει µοναδικά.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ (‘H ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ)
Τα προϊόντα να είναι Α ποιότητας και να πληρούνται οι όροι του άρθρου 91(1) του
Κ.Τ.Π. (91-10 ΕΚ∆ΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014) και οι ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις
Προϊόντα αλλαντοποιίας χαρακτηρίζονται τα προϊόντα στα οποία η διαδικασία
(επεξεργασία) εξυγίανσης επιτυγχάνεται µε τη θερµική τους επεξεργασία. Η
θέρµανση τους έχει επίσης ως αποτέλεσµα την µετουσίωση των πρωτεϊνών του
κρέατος, µε συνέπεια τη σταθεροποίηση της δοµής τους και την ικανότητά των
προϊόντων της κατηγορίας αυτής να κόβονται σε φέτες. Η θερµική επεξεργασία
µπορεί να είναι υγρή, ξηρή ή και συνδυασµός αυτών των δύο ή/και να συνδυάζεται
και µε άλλες επεξεργασίες.
1α.Προϊόντα θερµικής επεξεργασίας από αυτοτελή τεµάχια κρέατος
Ενδεικτικά προϊόντα Βραστό χοιροµέρι ή ζαµπόν (χαµ, ham), βραστή ωµοπλάτη
(σπάλα), βραστό και καπνιστό νουά και φιλέτο, µπέικον, φιλέτο ή στήθος
γαλοπούλας και κοτόπουλου βραστό ή βραστό-καπνιστό. Στα προϊόντα αυτά
επιτρέπεται η παρουσία, λόγω επεξεργασίας, λειοτριβέντος κρέατος σε µικρό
ποσοστό (10% max) σε προϊόντα του εδαφίου αυτού που έχουν υποστεί µάλαξη
(TUMBLING) κατά τη διαδικασία παρασκευής τους. Το ελάχιστο ποσοστό µυϊκών
πρωτεϊνών να είναι 12 %
1β. Προϊόντα θερµικής επεξεργασίας από σύγκοπτο κρέας µε ή χωρίς τεµάχια
κρέατος. Ενδεικτικά προϊόντα Λουκάνικα Φρανκφούρτης, πάριζα, παριζάκι,
µορταδέλες, πικνίκ, ζαµπονέλλο, µορφοποιηµένα προϊόντα από τεµάχια κρέατος
(µορφοποιηµένο ζαµπόν, µορφοποιηµένη σπάλα, µορφοποιηµένο µπέικον,
µορφοποιηµένο στήθος γαλοπούλας ή κοτόπουλο, κλπ).
Το κρέας υφίσταται τεµαχισµό περισσότερο ή λιγότερο έντονο. Η κρεατόπαστα
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µπορεί να περιέχει και τεµάχια κρέατος, λίπους ή άλλων τροφίµων (ελιά, σκόρδο,
πιπεριά, τυρί, κλπ). Τα µορφοποιηµένα προϊόντα παρασκευάζονται από τεµάχια
κρέατος µικρού µεγέθους µετά από εντονότατη µάλαξη µαζί µε την άλµη υπό κενό
και ενδεχόµενη προσθήκη σύγκοπτου κρέατος. Ως προς την εµφάνιση τους στην
τοµή, µπορεί να διακρίνονται ευµεγέθη τεµάχια κρέατος, ενώ το συνολικό ποσοστό
λεπτοτεµαχισµένης κρεατόµαζας, µπορεί να είναι µέχρι και 25 %.
Προϊόν Παράµετρος Ελάχιστη τιµή
Όλα της κατηγορίας Α1β Ποσοστό Ποσοστό (%) µυϊκών πρωτεϊνών. 9 Ποσοστό
(%) λίπους. 30
(35 για µορταδέλα)
Προϊόντα που αποτελούνται και από τεµάχια κρέατος και από σύγκοπτο κρέας
Ποσοστό τεµαχίων κρέατος (% κατά βάρος). 60
Η συσκευασία των παραπάνω προϊόντων να γίνεται σε περιέκτες ή και
περιβλήµατα από υλικά κατάλληλα για τρόφιµα που να κλείνουν κατά τρόπο ώστε
να παρεµποδίζουν οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος µε το εξωτερικό
περιβάλλον και έτσι ώστε το περιεχόµενο να µη µπορεί να θιγεί χωρίς να υποστεί
και η συσκευασία άνοιγµα η µετατροπή (Άρθρο 89(1) του Κ.Τ.Π. 91-10 ΕΚ∆ΟΣΗ
1/ Μάρτιος 2014).
Επί της συσκευασίας των προϊόντων και πλησίον του καταλόγου των συστατικών
θα πρέπει να αναγράφεται σχετική ένδειξη η οποία να προσδιορίζει την
υποκατηγορία προϊόντων στην οποία ανήκει.
Επισήµανση των προϊόντων αλλαντοποιίας.
Στο περίβληµα ή τη συσκευασία των προϊόντων αλλαντοποιίας πρέπει να
αναγράφονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή, ανεξίτηλο και αναµφισβήτητο, εκτός από
τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται και οι εξής:
α) Η ονοµασία της βασικής κατηγορίας του προϊόντος που θα είναι µία από
αυτές που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίµων, όπως παρακάτω:
(1) προϊόν ωµό (ενδεχοµένως καπνισµένο),
(2) προϊόν ωρίµανσης ξηρό (αέρος),
(3) προϊόν ωρίµανσης ηµίξηρο,
(4) προϊόν βραστό,
(5) τεµάχιο κρέατος ωρίµανσης αλατισµένο,
(6) τεµάχιο κρέατος αλατισµένο ξηράς θερµικής επεξεργασίας ή και
καπνιστής (ξηρό),
(7) τεµάχιο κρέατος αλατισµένο υγρής θερµικής επεξεργασίας
(βραστό),
(8) πηκτή.
β) Το είδος του προϊόντος µε την προβλεπόµενη από τον Κώδικα Τροφίµων
ονοµασία, όπως λουκάνικο βραστό, σαλάµι αέρος, σαλάµι βραστό, µορταδέλα
βραστή κ.λ.π.
Η παραπάνω ονοµασία θα συµπληρώνεται από τον παραγωγό µε τη
χρησιµοποιούµενη ειδική ονοµασία, εφόσον χρησιµοποιείται τέτοια, όπως:
λουκάνικο βραστό τύπου Φρανκφούρτης, φιλέτο βραστό τύπου Κρακοβίας, σαλάµι
βραστό τύπου Ουγγαρίας, σαλάµι αέρος τύπου Θάσου, σαλάµι ηµίξηρο µπύρας
κ.λ.π.
γ) Η λέξη «ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ» ακολουθούµενη από την ονοµασία όλων των
συστατικών του προϊόντος, δηλαδή, είδος του κρέατος, είδος του λίπους,
πρόσθετες ύλες, συνδετικές, αρτυµατικές και άλλες ύλες κατά σειρά ελαττούµενης
67

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:

περιεκτικότητας κατά τη στιγµή της χρησιµοποίησής τους στην παραγωγή του
προϊόντος αλλαντοποιίας.
δ) Χρονικές ενδείξεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου
Γεωργίας.
Η αναγραφή αυτών θα γίνεται µόνο εκεί όπου υπάρχει συσκευασία του προϊόντος
(δεύτερος περιέκτης) και όχι στα προϊόντα που διατίθενται µόνο µε το φυσικό ή
τεχνητό τους περίβληµα (έντερο).
ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.
Στα εισαγόµενα προϊόντα αλλαντοποιίας οι ενδείξεις θα αναγράφονται και στην
ελληνική γλώσσα πάνω στη συσκευασία τους. Ζωµοί, σούπες, σάλτσες, εκχύλισµα
κρέατος, ζελατίνη
Τα προϊόντα πρέπει να είναι Α ποιότητας και να πληρούνται οι όροι του άρθρου
91(1) του Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις (91-10
ΕΚ∆ΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014).

Ασµχος (Ο) Νικόλαος ∆ριστέλλας
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Περπερίδου Βασιλική
Τµχης Προµηθειών
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ
Φ.831/Α∆.1677/Σ.367/13-04-21

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./21
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
(110ΠΜ & ∆ΑΚ)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ……………
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο: Γενικοί Όροι
Β. ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο:
Άρθρο 3ο:
Άρθρο 4ο:
Άρθρο 5ο:
Άρθρο 6ο:
Άρθρο 7ο:

Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου – Κρατήσεις
Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου
Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονοµικού Φορέα
Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου
Εγγυήσεις

Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 8ο: Τεχνικές Προδιαγραφές - Παροχές Εγγυήσεων κλπ
Άρθρο 9ο: Συσκευασία
∆. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 10ο:
Άρθρο 11ο:
Άρθρο 12ο:
Άρθρο 13ο:

Χρόνος Παράδοσης
Παράδοση – Παραλαβή Ειδών
Υποχρεώσεις Προµηθευτή
∆ιάρκεια Σύµβασης

Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 14o: Τροποποίηση Όρων - Καταγγελία Σύµβασης
Άρθρο 15o: Ολοκλήρωση Σύµβασης
ΓΕΝΙΚΑ
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Α∆Α:
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 2410 515475-6
FAX : 2410 515477

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …/21
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (110ΠΜ & ∆ΑΚ)
Στη Λάρισα σήµερα ………… στα Γραφεία της ∆ΟΥ ΑΒ Λάρισας/Τµ.
Προµηθειών οι υπογεγραµµένοι Υπτχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου Επιτελάρχης
ΑΤΑ, ως εκπρόσωπος της Π.Α., σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
Α∆.Φ.831/…..…/Σ…..…/…………………/∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
υπό στοιχεία Α∆ΑΜ:……………………………. και Α∆Α:………………………..
απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του υπ’ αριθµ. 6/21 συνοπτικού
διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών θέµατος, και ο ……………………………. µε
Α∆Τ: ……………….. ως νόµιµος εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα
«…………………………..» µε ΑΦΜ …………………., Πόλη ……………….., Οδός
…………………, Αριθµ. …………, Τ.Κ. ………… Τηλ. ……………… – FAX.
………………. σύµφωνα µε το ……………………. Αποδεικτικό εκπροσώπησης,
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος εκ των συµβαλλοµένων µε την
εκτεθείσα ιδιότητά του, την ανάθεση στο δεύτερο, καλούµενο στο εξής
“Προµηθευτής”, την προµήθεια των ειδών όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στο
άρθρο δύο (2) της σύµβασης.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1.
Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/0808-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και
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.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο
Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου – Κρατήσεις
1.
Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά στην προµήθεια
Παρασκευασµένων Ειδών ∆ιατροφής προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων
Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ∆ΑΚ) , ως εξής:
ΠΙΝΑΚAΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ

ΤΡΟΦ
ΜΟΝ.
110
ΜΕΤΡ.
ΠΜ

ΛΑΞ
110
ΠΜ

ΕΚΤΙΜ.
ΤΡΟΦ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
∆ΑΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ

1

ΠΟΥΡΕΣ
ΠΑΤΑΤΑΣ (ΤΩΝ
10 kg)

KG

0

120

60

180

2

ΖΑΜΠΟΝ ΠΙΚ-ΝΙΚ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

100

0

100

KG

300

100

60

460

KG

300

0

0

300

KG

0

50

0

50

KG

0

2000

0

2000

3
4
5
6

ΜΠΕΙΚΟΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(ΤΟΥ 1 kg)
ΖΑΜΠΟΝ
(ΦΕΤΕΣ) ΧΥΜΑ
ΣΕ ΚΙΛΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΣ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
ΜΕΤΡΙΟ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
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7
8
9
10

ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΒΙ∆ΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΚΟΦΤΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΛΑΖΑΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

50

0

50

KG

0

100

0

100

KG

0

1200

0

1200

KG

0

1500

0

1500

11

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

1000

0

1000

12

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΠΕΝΝΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

800

0

800

13

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

100

0

100

14

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

2000

0

2000

15

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

100

0

100

16

ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

100

0

100

17

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ
(ΤΩΝ 5 kg)

KG

0

600

0

600

18

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
(ΤΩΝ 5 kg)

KG

0

500

0

500

19

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ
(ΤΩΝ 25 kg)

KG

0

3600

0

3600

20

ΡΕΒΥΘΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG

0

250

0

250

21

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ
(ΤΩΝ 25 kg)

KG

0

250

0

250

22

ΓΙΓΑΝΤΕΣ
(ΤΟΥ 1 kg)

KG

0

250

0

250

23

ΦΑΣΟΛΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ

KG

0

20

0

20
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24
25
26
27
28
29

(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ
ΜΕΤΡΙΑ
(ΤΩΝ 25 kg)
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(ΤΩΝ 4 kg)
ΠΑNΤΖΑΡΙΑ
ΒΡΑΣΜΕΝΑ
(ΤΩΝ 4 kg)
ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΜΕ
ΤΥΡΙ
(ΤΩΝ 3 kg)
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΤΗΣ
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ
(ΤΩΝ 2 kg)

KG

0

250

0

250

KG

500

0

0

500

KG

500

0

0

500

KG

0

150

0

150

KG

0

0

60

60

KG

800

0

0

800
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)
Φ.Π.Α. 13% (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο προβλεπόµενος Φ.Π.Α, που
2.
επιβαρύνει την Υπηρεσία.
3.
Ο προµηθευτής απαλλάσσεται από κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών
Ταµείων Π.Α. ενώ κατά την εξόφληση του θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος
(Φ.Ε) 4%, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν.2238/94.
Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις
4.
(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
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∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών.
5.

Επίσης, ο προµηθευτής βαρύνεται µε:

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι την
παράδοση των υπό προµήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις των Μονάδων.
β.
Το κόστος των τυχόν εργαστηριακών ελέγχων των υπό προµήθεια
ειδών όταν αυτοί πραγµατοποιούνται µέχρι µία (1) φορά το µήνα. Για τυχόν
επιπλέον ελέγχους, το κόστος θα βαρύνει την Υπηρεσία.
6.
Οι Μονάδες διατηρούν το δικαίωµα για την κατά κρίση τους τοποθέτηση
παραγγελιών επί των ανωτέρω ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προτιµήσεις
του προσωπικού.
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.
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).
75

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
(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, 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.).
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρµόδιων
7.
οργάνων των Μονάδων, διακόπτεται η χρηµατοδότηση και καταγγέλλεται η
σύµβαση εφόσον ο προµηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα µε αυτή. Για τα
θέµατα κήρυξης του προµηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 4ο
Κήρυξη Προµηθευτή ως Έκπτωτου
1.
Ο Προµηθευτής, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας
βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα
που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή
δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας, που είναι σύµφωνες
µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
2.
περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να
προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί
να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα
έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσµίας συµµόρφωσης.
3.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση,
επιβάλλεται, µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
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4.
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74
του Ν. 4412/16 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων.
5.
Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε
βάρος του κυρώσεις, δυνάµει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε
γνώση της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
6.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.
7.
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από
τη σύµβαση επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο
Λάρισας.
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.
Όσον αφορά τη µη συµµόρφωση του οικονοµικού φορέα προς τους
2.
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.
Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους ελέγχους
3.
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, έγγραφη σύσταση.

(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο

(3)

Για την τρίτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο

(4)

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

500 €.
1.000 €.

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
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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
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 Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). Με τον ίδιο
τρόπο και µε τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατα του ΜΤΑ που προέρχονται
από ποινικές ρήτρες.
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.
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MΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 8ο
Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων κλπ
1.
Η προµήθεια των Παρασκευασµένων Ειδών ∆ιατροφής 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. 06/21 ∆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.
Άρθρο 9ο
Συσκευασία
1. 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:

2.

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.

Τα προσφερόµενα είδη θα παραδίδονται µε τον προβλεπόµενο τρόπο.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 10ο
Χρόνος Παράδοσης

1. Απαιτούνται τµηµατικές παραδόσεις καθ’ όλη τη
σύµβασης.

διάρκεια της

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 της
Τροφοδοσίας και των Λεσχών των Μονάδων (110ΠΜ & ∆ΑΚ).
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Άρθρο 11ο
Παράδοση – Παραλαβή Ειδών
1. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται στις ∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας
και Λεσχών των Μονάδων (110ΠΜ & ∆ΑΚ), 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.

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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9. 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 12ο
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.
β.
Θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των
εργαζοµένων.
3.
Επιπλέον, σε περίπτωση που προκληθεί ατύχηµα από αµέλεια του
προσωπικού του προµηθευτή προς οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται
απεριόριστα.
Ά ρ θ ρ ο 13ο
∆ιάρκεια Σύµβασης
Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια ισχύος από ………. έως …………,
κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών, µε δυνατότητα παράτασης για
ένα (1) επιπλέον έτος, µε τους ίδιους όρους και τιµές, εφόσον συµφωνήσουν και οι
δύο (2) πλευρές.

MΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 14ο
Τροποποίηση Όρων – Καταγγελία Σύµβασης
1.
Τροποποίηση της σύµβασης, κατά τη διάρκειά της, επιτρέπεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Η τροποποίηση της
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σύµβασης γίνεται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου
της αναθέτουσας αρχής.
2.
Επίσης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της
σύµβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 133
του Ν.4412/16.
Άρθρο 15ο
Ολοκλήρωση Σύµβασης
Η σύµβαση
προϋποθέσεις:

θεωρείται

ότι

εκτελέστηκε

όταν

συντρέχουν

οι

εξής

α.
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού
υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος
που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.
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 (2) συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις
κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Για θέµατα που
δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόµενοι –
αντιφατικοί όροι της, λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά, η παρούσα, ο
Ν.4412/2016, ο Ν.4782/2021, η κατακύρωση και η διακήρυξη του διαγωνισµού,
εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
2.
Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλµάτων ή παραδροµών.
3.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση
σύµβασης ή παραγγελίας των προµηθευτών της ΠΑ λύεται, εφόσον από την
κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής
διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου.
4.
Οι τιµές θα παραµείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης.
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Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
5.
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν (2) και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους, ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο

Ο

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Τεχνική Προδιαγραφή Υπηρεσίας
«Β» Οικονοµική και Τεχνική Προσφορά Προµηθευτή

Ασµχος (Ο) Νικόλαος ∆ριστέλλας
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Περπερίδου Βασιλική
Τµχης Προµηθειών
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