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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Παλαµά και Μαβίλη 6
ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο: 2641360 274-278
FAX : 2641052543
E-MAIL: dagrpromithion@agrinio.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: 1651/10-1-2017
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Έχοντας υ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υ ηρεσιών» (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) και ειδικά τα άρθρα 6 και 117 .
2. Τις διατάξεις του Ν 3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το ικό Τύ ο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α).
3. Τις διατάξεις του Ν 3469/06 « Εθνικό Τυ ογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως
και λοι ές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α).
4. Τις διατάξεις του Ν 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Α οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
5. Τις διατάξεις του Ν 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α).
6. Τις διατάξεις του Ν 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), ό ως ισχύει.
7. Την 251/2016 α όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την ο οία συγκροτήθηκε
η ε ιτρο ή αραλαβής της ανωτέρω ροµήθειας
8. Την αρίθµ. 275/2016 α όφαση του Οικονοµικής Ε ιτρο ής , µε την ο οία
συγκροτήθηκαν οι ε ιτρο ές διαγωνισµού για το έτος 2016 σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
9. Την υ ’ αριθ. 158/2016 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υ ηρεσιών για την
ροµήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του
Προσώ ων.
10. Την αρίθµ. 356/2016 α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής (Α∆Α:ΩΠΙΙΩ65ΖΚΕ) µε την ο οία διατέθηκε η σχετική ίστωση σε βάρος του ροϋ ολογισµού
έτους 2017.
11. Την υ ’ αριθ. 356/2016 α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ∆ήµου
(Α∆Α:ΩΠΙΙΩ65-ΖΚΕ), µε την ο οία εγκρίθηκε η διενέργεια της ροµήθειας
ειδών σίτισης για την κάλυψη των αναγκών του Ξενώνα
Φιλοξενίας
κακο οιηµένων
γυναικών και
τροφίµων
για την διοργάνωση των
εκδηλώσεων του ∆ήµου για τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2017 , εγκρίθηκαν οι τεχνικές
τους ροδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι της αρούσης ∆ιακήρυξης.
12. Την µε 318/2016 α όφαση ∆ηµάρχου µε την ο οία µεταβιβάζει αρµοδιότητες
στους Αντιδηµάρχους.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣ ΟΥΜΕ
συνο τικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες
ροσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη συµφερότερη α ό οικονοµική ά οψη ροσφορά α οκλειστικά βάσει
τιµής, για την ροµήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη των αναγκών του Ξενώνα
Φιλοξενίας κακο οιηµένων γυναικών και τροφίµων
για την διοργάνωση των
εκδηλώσεων του ∆ήµου για τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2017, ροϋ ολογισµού δα άνης 12.020,74
Ευρώ (συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13% και 24 %) µε τους αρακάτω όρους :
Άρθρο 1
Αντικείµενο διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός αφορά την ροµήθεια ειδών σίτισης (είδη αντο ωλείου- έλαια –
είδη κρεο ωλείου-είδη ο ωρο ωλείου- είδη αρτο οιείου –γαλακτοκοµικά και
τυροκοµικά είδη – οτά, αναψυκτικά ,φρουτοχυµοί και κατεψυγµένα ψάρια και
λαχανικά ) για την κάλυψη των αναγκών του Ξενώνα φιλοξενίας κακο οιηµένων
γυναικών και τροφίµων για την διοργάνωση των εκδηλώσεων του ∆ήµου για τα
ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2017, ό ως αυτά αναλυτικά
εριγράφονται στην αρίθµ. 158/2016
Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υ ηρεσιών , η ο οία α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα
της αρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 2
ΠροϋOολογισµός της σύµβασης – χρηµατοδότηση
Ο ροϋ ολογισµός της ροµήθειας ανέρχεται στο οσό των 10.193,60 Ευρώ
αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% και 24% , ως εξής :

λέον του

ΟΜΑ∆Α 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
A/A TMHMA
ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

1
2

3
4

5

6

7

8

ΤΜΗΜΑ1 : ΕΙ∆Η
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- CPV
15000000-8)
ΤΜΗΜΑ 2: ΕΛΑΙΑ
CPV:15411000-2
ΤΜΗΜΑ 3:
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV15500000-3
ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΨΑΡΙΑ / ΛΑΧΑΝΙΚΑ( CPV
ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙ∆Η
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
(CPV15110000-2 )
ΤΜΗΜΑ 6:ΕΙ∆Η
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - CPV158100009
ΤΜΗΜΑ 7 : ΠΟΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΧΥΜΟΙ CPV15900000-7
ΤΜΗΜΑ 8: ΕΙ∆Η
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ)- CPV03220000-9
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2:

1.049,36

212,71

1.262,07

298,10
1.011,05

46,83
131,44

344,93
1.142,49

341,62

44,41

386,04

1.432,80

186,26

1.619,06

318,00

41,34

359,34

67,50

16,20

83,70

710,56
5.229,00

91,86
771,05

802,42
6.000,05
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ΟΜΑ∆Α 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2017
A/A TMHMA
ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟ
ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1:ΕΙ∆Η
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (
3.421,10
1 CPV:15000000-8
791,91
4.213,01
ΤΜΗΜΑ 2:ΕΙ∆Η
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ( CPV: 15100002 9
966,00
125,58
1.091,58
ΤΜΗΜΑ 3: ΠΟΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ ( CPV:
3 15900000-7
577,50
138,60
716,10
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 :
4.964,60
1.056,09
6.020,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
10.193,60
1.827,14
12.020,74
Η δα άνη θα βαρύνει τον ροϋ ολογισµού έτους 2017 και τους Κ.Α 00-6443. ή
αντίστοιχο για τα τρόφιµα για τις εκδηλώσεις ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2017 και 60-6654.002 για
τα τρόφιµα του Ξενώνα .
Η δα άνη για τις εκδηλώσεις ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2017 θα καλυφθεί α ό ίδια έσοδα του
∆ήµου και για τα τρόφιµα του Ξενώνα α ό ε ιχορήγηση ΕΣΠΑ-ΕΕΤΑΑ.
Άρθρο 3
Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο για την τελική ε ιλογή ροµηθευτή
είναι η
λέον συµφέρουσα α ό
οικονοµικής ά οψης ροσφορά, α οκλειστικά βάσει τιµής, η ο οία εκφράζεται ως
εξής :
Α. ως τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο ανά Τµήµα των ειδών αντο ωλείου,
αρτο οιείου, γαλακτοκοµικών ροϊόντων , οτών-αναψυκτικών –χυµών και
Β. το µεγαλύτερο Oοσοστό έκOτωσης (σε ακέραιες µονάδες) ε ί τοις εκατό (%) , για το
σύνολο των ειδών ανά Τµήµα κατεψυγµένων ειδών(ψάρια –λαχανικά) –ελαίων-ειδών
κρεο ωλείου-ειδών ο ωρο ωλείου, στη τιµή ου ροκύ τει α ό το εκδιδόµενο δελτίο
ιστο οίησης τιµών του Τµήµατος Εµ ορίου της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006,κατά την
ηµέρα αράδοσής τους .
Άρθρο 4
ΤόOος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆/νσης Οικονοµικών Υ ηρεσιών (
Παλαµά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30131 Αγρίνιο 3 όροφος ) , στις 23/1/2017 , ηµέρα
∆ευτέρα, µε την κατάθεση έγγραφων ροσφορών , ενώ ιον της Ε ιτρο ής διαγωνισµού
της ∆/νσης Οικονοµικών Υ ηρεσιών ου συγκροτήθηκε µε την 275 /2016 α όφαση
Οικονοµικής Ε ιτρο ής .
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 10:30 .µ. και ώρα λήξης υ οβολής των
ροσφορών η 11:00 µ. .
Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός ου θα ροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για κάθε
Τµήµα ό ως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 της διακήρυξης.
Άρθρο 5
∆ικαίωµα συµµετοχής
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Στο διαγωνισµό µ ορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά

ρόσω α καθώς και
κοινο ραξίες (ενώσεις) αυτών τα ο οία είναι εγκατεστηµένα α) σε κράτος – µέλος της
Ευρω αϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – µέλος του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
γ) σε άλλη χώρα των ερι τώσεων γ & δ της αρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016 και
α οδεικνύουν
την άσκηση ε αγγελµατικής δραστηριότητας, συναφούς µε το
δηµο ρατούµενο αντικείµενο . Σε ερί τωση κοινο ραξίας ή ένωσης ροσώ ων /
εταιρειών, αρκεί ένας εκ των συµµετεχόντων να καλύ τει την υ οχρέωση αυτή, µε
οσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 50%.
Στην ερί τωση των ενώσεων ή κοινο ραξιών δεν α αιτείται να έχουν λάβει
συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Υ οχρεούνται όµως
να το ράξουν σε ερί τωση ε ιλογής, ριν την υ ογραφή των σχετικών συµβάσεων .
Άρθρο 6
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υ οβάλουν µαζί µε την ροσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά και στοιχεία:
1.
Συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το
γνήσιο της υ ογραφής α ό ο οιαδή οτε αρµόδια αρχή, εάν συµµετέχουν στο
διαγωνισµό µε αντι ρόσω ό τους.
2.
Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού ροσώ ου (εταιρείας), στα
δικαιολογητικά συµµετοχής συµ εριλαµβάνονται:
Α.Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα ο οία δηµοσιεύθηκαν το
ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τρο ο οιήσεις του ή το τελευταίο κωδικο οιηµένο
καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία α ό το διαδικτυακό τό ο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν
ρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.
Β. Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο α ό το ρωτοδικείο ή νόµιµα ε ικυρωµένο
καθώς και οι τυχόν τρο ο οιήσεις του θεωρηµένες ή ε ικυρωµένες κατά τον ίδιο τρό ο,
εάν ρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν α ό τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοι ά στοιχεία δεν ροκύ τουν ευθέως τα
ρόσω α ου εκ ροσω ούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υ ογραφή τους,
ρέ ει να ροσκοµίζονται τα στοιχεία ου α οδεικνύουν τη νόµιµη εκ ροσώ ηση της
εταιρείας στο διαγωνισµό
3.
Υ εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (Α'75) στην ο οία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον ο οίον συµµετέχει (αριθµός
διακήρυξης, αντικείµενο - είδος διαγωνισµού) και να δηλώνεται ότι:
α) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα ή ερισσότερα α ό τα αδικήµατα της αρ. 1
του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016),
β) έχει εκ ληρώσει τις φορολογικές του υ οχρεώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ελληνικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας της χώρας ό ου είναι εγκατεστηµένος,
γ) έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και ε ικουρικής), σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της ελληνικής
νοµοθεσίας όσο και της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του,
δ) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Ε ιµελητήριο για την άσκηση του ε αγγέλµατος ου
σχετίζεται µε το αντικείµενο του αρόντος διαγωνισµού,
ε) δεν έχει υ οβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την αροχή ληροφοριών ου
ζητούνται α ό την υ ηρεσία,
στ) δεν έχει δια ράξει σοβαρό αρά τωµα κατά την άσκηση της ε αγγελµατικής του
δραστηριότητας,
η) δεν τελεί σε καµία α ό τις λοι ές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016
ου α οκλείουν τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
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4. Τεχνική εριγραφή των ροσφερόµενων ειδών σύµφωνα µε τις α

αιτήσεις της υ ’

αρίθ. 158/2016 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ ηρεσιών.
5. Για το Τµήµα 5 : ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ της ΟΜΑ∆Α 2 , ιστο οιητικό HACCP ή
Πιστο οιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναµο για την
αραγωγή (σε ερί τωση
αραγωγού κρέατος ) , για την ε εξεργασία ( σε ερί τωση ε εξεργασίας ) και για την
α οθήκευση, εµ ορία και διακίνηση ( σε όλες τις ερι τώσεις ) .
6. Για το Τµήµα 5 της ΟΜΑ∆ΑΣ 2 , άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της ε ιχείρησης α ό
την αρµόδια υ ηρεσία .
Άρθρο 7
ΤρόOος υOοβολής Oροσφορών
Οι ροσφορές των διαγωνιζοµένων είναι έγγραφες και υ οβάλλονται στην Ελληνική
γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, άνω στον ο οίο αναγράφονται ευκρινώς οι
ακόλουθες ενδείξεις :
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα,
β. η ε ωνυµία της αναθέτουσας αρχής,
γ. ο τίτλος της σύµβασης,
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης ροθεσµίας υ οβολής ροσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
Ο φάκελος της ροσφοράς των διαγωνιζοµένων εριλαµβάνει ε ί οινή α οκλεισµού:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά», ο ο οίος εριέχει τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς. Αν τα τεχνικά
στοιχεία της ροσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να το οθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε
τις ίδιες ενδείξεις.
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη
«Οικονοµική Προσφορά», ο ο οίος εριέχει τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν ε ίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Οι ροσφορές µ ορεί να κατατίθενται ή να α οστέλλονται ταχυδροµικά στο Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου( Παλαµά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30131 Αγρίνιο -3 όροφος ) µέχρι
την ροηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού .
Οι ροσφορές µ ορεί να κατατίθενται ε ίσης α ' ευθείας στην ε ιτρο ή διαγωνισµού
α ό ώρα 10:30. .µ. µέχρι την ώρα ου ορίζεται στο άρθρο 4 της αρούσας.
Τα δικαιολογητικά ου α αιτεί η διακήρυξη, εκτός των εγγυήσεων και των υ ευθύνων
δηλώσεων ου κατατίθενται στο ρωτότυ ο, υ οβάλλονται είτε στην ρωτότυ η µορφή
τους είτε σε µορφή α λού (µη ε ικυρωµένου), ευκρινούς φωτοαντιγράφου α ό το
ρωτότυ ο ή α ό το ακριβές αντίγραφο, εφόσον ρόκειται για έγγραφα ου έχουν
εκδοθεί α ό το δηµόσιο, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και α ό τα νοµικά τους ρόσω α ή
τις ε ιχειρήσεις τους, α ό τα ΝΠ∆∆, τα δικαστήρια όλων των βαθµών, τα ΝΠΙ∆ ου
ανήκουν στο κράτος ή ε ιχορηγούνται τακτικά α ό κρατικούς όρους σε οσοστό 50%
τουλάχιστον του ετήσιου ροϋ ολογισµού τους και α ό τις δηµόσιες ε ιχειρήσεις και
τους οργανισµούς του άρθρου 1 του Ν 3429/2005.
Γίνονται ε ίσης δεκτά: α) Τα α λά, ευκρινή φωτοαντίγραφα α ό αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν ε ικυρωθεί α ό δικηγόρο. β) Τα α λά,
ευκρινή φωτοαντίγραφα α ό το ρωτότυ ο όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
α ό τις ανωτέρω υ ηρεσίες και φορείς. γ) Τα α λά, ευκρινή φωτοαντίγραφα α ό
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αντίγραφα αλλοδα ών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν ε

ικυρωθεί α ό

δικηγόρο.
Για τα αντίγραφα των α οδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
ισχύουν οι ειδικές για τα α οδεικτικά αυτά διατάξεις.
Τα έγγραφα ου ροέρχονται α ό χώρες, στις ο οίες εφαρµόζεται η Σύµβαση της Χάγης
του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα µε το Ν 1497/84), ρέ ει να φέρουν τη σχετική
ε ισηµείωση – apostille ε ί του σώµατος του εγγράφου ή σε ρόθεµα.
Τα αντίγραφα των φύλλων της εφηµερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται ε ικύρωση.
Τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού ου είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα ρέ ει να
συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
Άρθρο 8
Χρόνος ισχύς των Oροσφορών
Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ροσφέροντες για χρονικό διάστηµα
τεσσάρων (4) µηνών, το ο οίο υ ολογίζεται α ό την ε οµένη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού.
Άρθρο 9
Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται α ό ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ρόσω α ου
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης ή
του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ ορίου (Ν 2513/97) και έχουν, σύµφωνα
µε το νόµο α ό τον ο οίο διέ ονται, το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυήσεις µ ορεί να
εκδίδονται και α ό το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε.
Οι εγγυητικές ε ιστολές ου είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα ρέ ει να συνοδεύονται
α ό ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική. Ε ίσηµη θεωρείται η µετάφραση ου ληροί
τους όρους του άρθρου 13 της διακήρυξης.
Ως εγγύηση µ ορεί να κατατεθεί και γραµµάτιο σύστασης αρακαταθήκης υ έρ του
∆ήµου Αγρινίου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
∆εν ε ιτρέ εται η κατάθεση εγγυήσεων ου έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. Σε ερί τωση
ένωσης ροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και
εριλαµβάνει τον όρο ότι καλύ τει τις υ οχρεώσεις όλων των µελών.
Οι συµµετέχοντες ρέ ει να καταθέσουν τις αρακάτω εγγυητικές ε ιστολές:
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν α αιτείται .
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο ροσφέρων στον ο οίο θα γίνει η κατακύρωση της ροµήθειας, υ οχρεούται να
καταθέσει ρο ή κατά την υ ογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για οσό
ίσο µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Το εριεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρό ο ου ορίζει η αράγραφος
4 του άρθρου 72 του Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016).
Άρθρο 10
Προέλευση Oροσφερόµενων αγαθών
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οχρεούνται να αναφέρουν στην τεχνική τους
ροσφορά, την χώρα ροέλευσης των ειδών ου ροσφέρουν. Τα αρα άνω δεν
εφαρµόζονται ροκειµένου για ροϊόντα κοινοτικής ροέλευσης.
Άρθρο 11
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
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1. Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, ο ροσφέρων την χαµηλότερη τιµή στον
ο οίον ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός ροθεσµίας (10) δέκα ηµερών α ό την
κοινο οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο οίησης σε αυτόν, οφείλει να υ οβάλει σε
σφραγισµένο φάκελο τα ιο κάτω αναφερόµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα ο οία
α οσφραγίζονται και ελέγχονται α ό το αρµόδιο όργανο (Ε ιτρο ή ∆ιαγωνισµού).
2. Τα α αιτούµενα δικαιολογητικά ου ρέ ει να ροσκοµισθούν είναι τα εξής:
α. Α όσ ασµα οινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας καταγωγής ή ροέλευσης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί
για ένα ή ερισσότερα α ό τα αδικήµατα της αρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016
(Α/147/8-8-2016).
Για να νοµικά ρόσω α υ όχρεοι στην ροσκόµιση οινικού µητρώου είναι:
οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),
οι διαχειριστές των εταιρειών εριορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),
ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των
ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ),
ο ρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών,
σε κάθε άλλη ερί τωση οι νόµιµοι εκ ρόσω οι του νοµικού ροσώ ου.
Σε ερί τωση αλλοδα ών νοµικών ροσώ ων, η ανωτέρω υ οχρέωση αφορά στα
φυσικά ρόσω α ου έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία α ό την ο οία
διέ ονται.
Εάν α ό το υ οβληθέν οινικό µητρώο δεν ροκύ τει το είδος του αδικήµατος για το
ο οίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υ οβάλλεται α ό αυτόν υ εύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύ ου ου ροβλέ ει η νοµοθεσία της χώρας
εγκατάστασής του, ό ου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η ε ιτρο ή του
διαγωνισµού µ ορεί σε κάθε ερί τωση να ζητήσει α ό τον ενδιαφερόµενο να
ροσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών α οφάσεων.
β. Πιστο οιητικό της αρµόδιας κατά ερί τωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως
ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις και ως ρος τις υ οχρεώσεις ου αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
∆ιευκρινίζεται ότι το ιστο οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
αφορά και τους φορείς ε ικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς
κύριας ασφάλισης,
αφορά όλους τους α ασχολούµενους στην ε ιχείρηση, µε ο οιαδή οτε σχέση
εργασίας, ου είναι ασφαλισµένοι σε ο οιονδή οτε ασφαλιστικό οργανισµό,
σε ερί τωση ατοµικών ε ιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως
εργοδότες ή ελεύθεροι ε αγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,
σε ερί τωση εταιρειών (νοµικών ροσώ ων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το
νοµικό ρόσω ο) και τα φυσικά ρόσω α ου τη διοικούν ή την εκ ροσω ούν και
έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία και οι κάτοχοι του 3% και άνω των µετοχών
της εταιρείας.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ροσκοµίσουν,
µαζί µε το ιστο οιητικό ή τα ιστο οιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση
ροσω ικού κατά ειδικότητα, στην ο οία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς ό ου
υ άγεται κάθε α ασχολούµενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα
βεβαιώνεται ε ί του σώµατος αυτής α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο της ε ιχείρησης.
γ. Πιστο οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους ερί εγγραφής τους
στα µητρώα του οικείου ε ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες ε αγγελµατικές οργανώσεις, το
ο οίο ρέ ει να βρίσκεται σε ισχύ.
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Άρθρο 12
Κατακύρωση – Σύµβαση
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής,
ύστερα α ό γνωµοδότηση της ε ιτρο ής αξιολόγησης των ροσφορών.
Ο ανάδοχος καλείται να ροσέλθει για υ ογραφή της σύµβασης εντός ροθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών α ό την κοινο οίηση της σχετικής ειδικής ρόσκλησης.
Η σύµβαση για τα τρόφιµα του Ξενώνα ισχύει για ένα χρόνο α ό την υ ογραφή της .
Άρθρο 13
Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων
Τα δικαιολογητικά ου έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
• έχουν µεταφρασθεί και ε ικυρωθεί α ό δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου
36 του Κώδικα ∆ικηγόρων ή
• έχουν µεταφρασθεί και ε ικυρωθεί α ό την ρεσβεία ή το ροξενείο της Ελλάδας
στη χώρα ροέλευσης του εγγράφου ή α ό την ρεσβεία ή το ροξενείο της
χώρας αυτής στην Ελλάδα ή
• έχουν µεταφρασθεί και ε ικυρωθεί α ό τη µεταφραστική υ ηρεσία του
Υ ουργείου Εξωτερικών ή α ό ορκωτούς µεταφραστές του Ν 3712/2008 ή α ό
τυχιούχους µεταφραστές του Ιονίου Πανε ιστηµίου.
Άρθρο 14
Ενστάσεις
1.Ε ιτρέ εται η υ οβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της ράξης
κατακύρωσης και των λοι ών εκτελεστών ράξεων της Οικονοµικής Ε ιτρο ής , υ ό
τους όρους και τη διαδικασία ου ροβλέ ουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν
4412/2016 (Α /147/8-8-2016).
2.Για το αραδεκτό της άσκησης ένστασης, α αιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή αραβόλου υ έρ του ∆ηµοσίου οσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) ε ί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Άρθρο 15
Χρόνος Oαραλαβής
Η αράδοση των τροφίµων για τον Ξενώνα θα γίνει, τµηµατικά ,σε α οθηκευτικό
χώρο των Υ ηρεσιών του ∆ήµου και του Νοµικού Προσώ ου , µέχρι την εξάντληση του
συµβατικού οσού ή των οσοτήτων. Ο ανάδοχος υ οχρεούται να αντικαταστήσει όσα
είδη δεν ληρούν τις τεχνικές ροδιαγραφές κατά το στάδιο αραλαβής τους. Τα
τρόφιµα για τα Κούλουµα θα αραδοθούν 5 ηµέρες ριν τις εκδηλώσεις.
Άρθρο 16
ΤρόOος Oληρωµής
Η
ληρωµή του ροµηθευτή θα γίνεται
µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
ληρωµής ου θα συνοδεύεται α ό τα νόµιµα δικαιολογητικά και το ρωτόκολλο
οριστικής αραλαβής ου θα εκδίδει η αρµόδια ε ιτρο ή και σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Άρθρο 17
Κρατήσεις
Στη συµβατική αξία της εργασίας, εκτός του Φ.Π.Α γίνεται αρακράτηση φόρου
εισοδήµατος σε οσοστό 4%.
Ε ίσης ε ιβάλλεται κράτηση σε οσοστό 0,06% ε ί της συµβατικής αξίας ( λην Φ.Π.Α.)
υ έρ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ου αρακρατείται α ό την

17PROC005685153
2017-01-10
αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε ληρωµή και

κατατίθεται σε ειδικό τρα εζικό

λογαριασµό της Αρχής.
Άρθρο 18
∆ηµοσίευση
Περίληψη της αρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον ίνακα ανακοινώσεων του
∆ήµου και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr και www.cityofagrinio.
gr) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) για την
«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα
∆ιαύγεια¨», ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων του άρθρου 11 του Ν 4013/11.
Άρθρο 19
∆ιατάξεις-συµβατικά έγγραφα
Η εκτέλεση της ροµήθειας διέ εται α ό τις διατάξεις του Ν 4412/2016.
Συµβατικά έγραφα κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:
1. Η Σύµβαση.
2. Η αρούσα ∆ιακήρυξη.
3. Η ροσφορά του αναδόχου.
4. Ο Προϋ ολογισµός της µελέτης.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

