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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό, άνω των ορίων , ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε αντικείµενο την ροµήθεια
ειδών σίτισης για την κάλυψη των αναγκών της Κοινωφελούς Ειχείρησης ∆ήµου
Αγρινίου ενδεικτικού ροϋολογισµού 37.943,50 Ευρώ λέον ΦΠΑ 13% και 24%
κατά ερίτωση , ήτοι 46.391.04Ευρώ, µε κριτήριο ανάθεσης την λέον συµφέρουσα
αό οικονοµικής άοψης ροσφορά, αοκλειστικά βάσει τιµής , σύµφωνα µε τους
ακόλουθους όρους και τις ροϋοθέσεις της ∆ιακήρυξης.
Άρθρο 1
Ισχύουσα νοµοθεσία
1. Οι διατάξεις:
• Του Ν 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υηρεσιών»
(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)
• Του Ν 3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοικό Τύο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α).
• Του Ν 3469/06 « Εθνικό Τυογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιές
διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α).
• Του Ν 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αοκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
• Του Ν 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
• στ. Του Ν 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), όως ισχύει.
• Του άρθρου 9 αρ. 2 του Ν 4071/12 «Ρυθµίσεις για την τοική ανάτυξη
κ.λ..» (ΦΕΚ 85/Α).
• Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εοτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
• Του Ν.4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Αλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώων και Υηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροοοίηση ∆ιατάξεων
του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοιές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου1,
• Της αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταολέµηση των καθυστερήσεων
ληρωµών στις εµορικές συναλλαγές»,
• Tου ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική ροστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όως τροοοιήθηκαν µε την
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Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
∆εκεµβρίου 2007 (L335)», ,
Του άρθρου 64 αρ. 2 του Ν 4172/13 (ΦΕΚ 167/Α).
Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υοχρεωτική
ανάρτηση νόµων και ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
Tου ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
Tου .δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοοίηση διατάξεων για την ρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
Tου Π∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υοχρεώσεων αό τους ∆ιατάκτες”]

Της αριθµ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης µε θέµα : “Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ)” (Β/1781),

Της αρίθµ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) Αόφασης του
Υουργού Οικονοµίας & Ανάτυξης “Τεχνικές λετοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών ράξεων,
των λοιών διατάξεων ου αναφέρονται ρητά ή αορρέουν αό τα
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της αρούσας, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, εριβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου ου διέει την ανάθεση και εκτέλεση της αρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αραάνω.
2. Την αρίθµ. 102/2017 Μελέτη για την ροµήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες
της Κοινωφελούς Ειχείρησης του ∆ήµου Αγρινίου συνολικού ενδεικτικού
ροϋολογισµού 46.391,04 Ευρώ συµεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ .
3. Την 197/2017 αόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αγρινίου , µε την
οοία εγκρίθηκε η διενέργεια της αραάνω ροµήθειας .
4. Την αρίθµ. 31/2017 αόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε∆.Α σχετικά
µε τη δέσµευση ίστωσης σε βάρος του ροϋολογισµού έτους 2017& 2018 της
Ειχείρησης.
5. Την
24/2017 αόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς
Ειχείρησης µε την οοία συγκροτήθηκαν οι Ειτροές αραλαβής.
6. Την αρίθµ. 11 /2017 αόφαση του Οικονοµικής Ειτροής , µε την οοία
συγκροτήθηκαν οι ειτροές διαγωνισµού για το έτος 2017 σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
7.Την µε 159/2017 αόφαση ∆ηµάρχου µε την οοία µεταβιβάζει αρµοδιότητες
στους Αντιδηµάρχους.
8. Την 107/2017 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής του ∆ήµου , µε την οοία
εγκρίθηκε η υ’ αριθ. 102/2017 Μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της αρούσης
∆ιακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 2
Γενικά στοιχεία
1. Αναθέτουσα αρχή
Εωνυµία
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ταχυδροµική διεύθυνση
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10
•
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Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για ληροφορίες
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΑΓΡΙΝΙΟ
30131
ΕΛΛΑ∆Α
GR-231
2641360274
2641052543
dagrpromithion@agrinio.gr
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
www.cityofagrinio.gr

2. Στοιχεία σύµβασης

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
15000000-8, 15900000-7
37.943,50Ευρώ λέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24 % & 13%
ήτοι 46.391,04Ευρώ .

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
CPV:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

Ίδια έσοδα της Κ.Ε.∆.Α.
Η
λέον συµφέρουσα αό οικονοµικής άοψης
ροσφορά, αοκλειστικά βάσει τιµής
40700/13-6-2017
ΣΤΟ 13 / 6 /2017

ΑΡΙΘΜ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΗΜΕΡ.
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΚΗΜ∆ΗΣ:
ΗΜ.
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
Παραλαβή της ∆ιακήρυξης και των
τευχών της:

14/6/2017 17:00:00
14/7/2017 17:00:00
∆ιαδικτυακή ύλη www.promitheus.gov.gr
Συστηµικός αριθµός διαγωνισµού : 42668
Σε ηλεκτρονική µορφή στη διαδικτυακή ύλη
www.promitheus.gov.gr και αό την ιστοσελίδα του
∆ήµου http://www.cityofagrinio.gr και σε έντυη
µορφή αό το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου .

ΑΡΘΡΟ 3
Αντικείµενο της σύµβασης
Ο διαγωνισµός αφορά την ροµήθεια ειδών σίτισης ( είδη αντοωλείου και σνακ
–οτά, αναψυκτικά ,χυµοί –είδη συσκευασίας ) για τις ανάγκες λειτουργίας των
∆ηµοτικών Κινηµατογράφων ( Άνεσις και Ελληνίς ) και του Εντευκτηρίου της
Κοινωφελούς Ειχείρησης ∆ήµου Αγρινίου .
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι οσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην αρίθµ.
102/2017 Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υηρεσιών, οι οοίες εγκρίθηκαν µε την
αριθ. 107 /2017 αόφαση Οικονοµικής Ειτροής .
ΑΡΘΡΟ 4
ΠροϋDολογισµός της σύµβασης – οµαδοDοίηση- χρηµατοδότηση - CPV
Ο ροϋολογισµός της ροµήθειας ανέρχεται στο οσό 37.943,50Ευρώ λέον
ΦΠΑ 13% και 24% κατά ερίτωση , ήτοι 46.391,04Ευρώ.
Η ροµήθεια χωρίζεται στα αρακάτω ΤΜΗΜΑΤΑ ως εξής :
ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.∆.Α.) .
ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ
Α/Α ΤΜΗΜΑ
ΠΟΣΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.685,18
1 ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8
26.952,18
22.267,00
ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ2 ΧΥΜΟΙ CPV :15900000-7
3.078,36
15.904,86
12.826,50
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
3 CPV:15000000-8
ΣΥΝΟΛΑ

2.850,00

684,00

3.534,00 €

37.943,50

8.447,54

46.391,04

Αναλυτικά τα είδη και οι οσότητες αναφέρονται στην αρίθµ. 102/2017 Μελέτη
ου συνέταξε η ∆/νση Οικονοµικών Υηρεσιών
Η δαάνη θα βαρύνει τον ροϋολογισµό της Ειχείρησης έτους 2017 και τον Κ.Α.
6693.1 µε οσό 20.000,00Ευρώ
και το υόλοιο οσό 26.391,04 Ευρώ τον
ροϋολογισµό έτους 2018 και αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδων .
Προσφορές υοβάλλονται για το σύνολο της ροµήθειας
ή για ένα η
ερισσότερα Τµήµατα .
ΑΡΘΡΟ 4
∆ικαίωµα Προαίρεσης
Οι οσότητες ανά είδος όως αναφέρονται στην αρίθµ. 102/2017 Μελέτη είναι
ενδεικτικές. Η Κ.Ε.∆.Α. διατηρεί το δικαίωµα να αορροφά κατά τη διάρκεια της
σύµβασης τις αναγκαίες οσότητες εκ των ειδών σύµφωνα µε τις κάθε φορά
διαµορφούµενες ανάγκες του, δεδοµένης της αδυναµίας εακριβούς ροσδιορισµού
των αναγκών του ανά είδος και οσότητα κατά τη διάρκεια της υλοοίησης της
ροµήθειας αυτής, χωρίς όµως να υερβαίνει το συνολικό οσό της συµβασης .
Είσης σε ερίτωση ου τροοοιηθούν οι οσότητες ου αναφέρονται στην τ
Μελέτη , µετά αό ειδοοίηση της Υηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή στην τιµή
µονάδας(τιµή ροσφοράς) µετά την κατάκύρωση του διαγωνισµού.
Είναι δυνατή η αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα
αό συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ροµηθευτή και
την υογραφή της νέας σύµβασης, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των
τεσσάρων (4) µηνών, στο µέτρο ου δεν θα υάρξει, κατά το χρόνο της αράτασης,
υέρβαση του οσού της σύµβασης ως και εραιτέρω οικονοµική ειβάρυνση του
∆ήµου .
Ο ∆ήµος Αγρινίου διατηρεί το δικαίωµα να κατακυρώσει µικρότερη οσότητα σε
όλα τα είδη της ροµήθειας σε οσοστό
ως και 50% κατά το στάδιο της
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κατακύρωσης της σύµβασης, ύστερα αό αιτιολογηµένη εισήγηση
ειτροής διαγωνισµού .

της αρµόδιας

ΑΡΘΡΟ 5
∆ιαδικασία διαγωνισµού –ΕDιτροDές
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Γίνεται χρήση της αρ. 4 του άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, µε σύντµηση της
ροθεσµίας κατά 5 ηµέρες ( αό 35 ηµέρες σε 30 ηµέρες αό την αοστολή
για δηµοσίευση
στην Ε.Ε. ) λόγω ηλεκτρονικής υοβολής των
ροσφορών.
ΕDιτροDές σύµβασης
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί αό την Ειτροή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆)
της ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υηρεσιών όως αυτή συγκροτήθηκε µε
την αρίθµ. 11/2017 αόφαση Οικονοµικής Ειτροής.
Τακτικά Μέλη
ΑναDληρωµατικά Μέλη
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 1. ΠΑΤΣΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2.ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η ΓΑΛΑΤΕΙΑ
2. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
3. ΛΙΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οι ενστάσεις και οι ροσφυγές αξιολογούνται αό την αρακάτω Ειτροή
Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ), ου συγκροτήθηκε µε την αρίθµ. 11/2017 αόφαση
Οικονοµικής Ειτροής:
Τακτικά Μέλη

ΑναDληρωµατικά Μέλη

1. ΠΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ , ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
3. ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1. ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2. ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
3. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η αραλαβή και αρακολούθηση της σύµβασης θα γίνει αό την Ειτροή ου
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 24/2017 αόφαση της Κοινωφελούς Ειχείρησης.
ΑΡΘΡΟ 6
Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο για την τελική ειλογή ροµηθευτή είναι η λέον συµφέρουσα αό
οικονοµικής άοψης ροσφορά, αοκλειστικά βάσει τιµής, η οοία εκφράζεται ως
τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ειδών ανά Τµήµα.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤρόDος και Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού
Ο ∆ιαγωνισµός θα ραγµατοοιηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), µέσω της
διαδικτυακής ύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 15 της αριθµ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017)
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«Τεχνικές λετοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
Η ηµεροµηνία έναρξης και η καταληκτική ηµεροµηνία αραλαβής των ροσφορών
είναι οι ακόλουθες :
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΗΜΕΡ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
∆ιαδικτυακή ύλη
www.promitheus.gov.gr
14/6/2017
14/7/2017
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
14/6/2017
17:00:00
17:00:00
Αριθµ.Συστήµατος:
42668
Μετά την αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υάρχει η
δυνατότητα υοβολής ροσφοράς στο Σύστηµα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΤρόDος υDοβολής Dροσφορών
1.Οι ροσφορές υοβάλλονται αό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζει η αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36
και 37 και την Υουργική Αόφαση αριθµ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017)
«Τεχνικές λετοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
2.Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
ααιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υογραφή, χορηγούµενη αό ιστοοιηµένη
αρχή αροχής ψηφιακής υογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα
(ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή ύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 αρ. 1.2 έως 1.4 της Υουργικής Αόφασης
αριθµ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β /2-6-2017) «Τεχνικές λετοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)»
3.Ο χρόνος υοβολής της ροσφοράς και οοιαδήοτε ηλεκτρονική εικοινωνία
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα αό το σύστηµα µε υηρεσίες
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 9 της ως άνω Υουργικής Αόφασης.
4.Μετά την αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υάρχει η
δυνατότητα υοβολής ροσφοράς στο Σύστηµα. Σε εριτώσεις τεχνικής αδυναµίας
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
5.Οι οικονοµικοί φορείς υοβάλλουν µε την ροσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον οοίο εριλαµβάνονται τα κατά ερίτωση ααιτούµενα
δικαιολογητικά και η τεχνική ροσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και την αρούσα.
(β) έναν (υο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οοίο
εριλαµβάνεται η οικονοµική ροσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά
ερίτωση ααιτούµενα δικαιολογητικά.
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Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους ροσφορά
συµληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην
συνέχεια το σύστηµα αράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οοία
υογράφοντα ψηφιακά και υοβάλλονται αό τον ροσφέροντα. Τα στοιχεία ου
εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
αραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οοίο θα υογραφεί ηλεκτρονικά)
ρέει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ερίτωση το σύστηµα αράγει σχετικό µήνυµα
και ο ροσφέρων καλείται να αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές ροδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αοτυωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ροσφέρων
εισυνάτει ψηφιακά υογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
6.Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υοβάλλει τους ανωτέρω (υο)φακέλους µέσω του
Συστήµατος, όως εριγράφεται αρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη
διαδικασία υοβάλλονται αό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύου .pdf και
εφόσον έχουν συνταχθεί/αραχθεί αό τον ίδιο, φέρουν ορατή µη
κρυτογραφηµένη ψηφιακή υογραφή σκληρής αοθήκευσης, χωρίς να ααιτείται
θεώρηση γνησίου της υογραφής.
Αό το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική αόδειξη υοβολής ροσφοράς, η όοια
αοστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών αό την ηλεκτρονική υοβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών ροσκοµίζονται υοχρεωτικά αό τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής ροσφοράς τα οοία ααιτείται να ροσκοµισθούν σε
ρωτότυη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική ειστολή συµµετοχής, τα ρωτότυα
έγγραφα τα οοία έχουν εκδοθεί αό ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν εικύρωση
αό δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα ου φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille).∆εν ροσκοµίζονται σε έντυη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οοία φέρουν ψηφιακή υογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
ροβλέεται αό το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υοχρεούνται να αοδέχονται σε
αντίγραφα των ρωτοτύων.
7.Η αναθέτουσα αρχή µορεί να ζητεί αό ροσφέροντες και υοψήφιους σε
οοιοδήοτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υοβάλλουν σε
έντυη µορφή και σε εύλογη ροθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία
ου έχουν υοβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό ααιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
8.Αό τον ροσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού εδίου του συστήµατος
τα στοιχεία εκείνα της ροσφοράς του ου έχουν εµιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας
χαρακτηρίζει ληροφορίες ως εµιστευτικές, λόγω ύαρξης τεχνικού ή εµορικού
αορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόµου ή διοικητικές ράξεις ου ειβάλλουν την εµιστευτικότητα της
συγκεκριµένης ληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµιστευτικές ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
ροσφερόµενες οσότητες, την οικονοµική ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
ροσφοράς ου χρησιµοοιούνται για την αξιολόγησή της.
ΑΡΘΡΟ 9
Γενικοί όροι συµµετοχής
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Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υοψηφίου, ο οοίος εξ αυτού
και µόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αοζηµίωσης. Η συµµετοχή στο
διαγωνισµό συνεάγεται λήρη αοδοχή, εκ µέρους του υοψηφίου, των όρων
διενέργειας του διαγωνισµού, όως εξειδικεύονται στην αρούσα, στο σύνολό τους.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να εαναλάβει τη
σχετική διαδικασία, χωρίς καµία υοχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αοζηµίωσης,
εξ αυτού του λόγου, στους υοψηφίους. Οι υοψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται
ουδεµία αοζηµίωση για δαάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υοβολή στοιχείων ου
αναφέρονται στην αρούσα. Όλα τα στοιχεία ου υοβάλλονται στο λαίσιο του
αρόντος διαγωνισµού είναι δεσµευτικά για τους υοψηφίους. Η Ειτροή
∆ιαγωνισµού, καθώς και η Οικονοµική Ειτροή ειφυλάσσονται, εφόσον το
κρίνουν ααραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο εαλήθευσης στοιχείων, ου θα
υοβληθούν αό τους υοψηφίους.
ΑΡΘΡΟ 10
∆ικαίωµα και DροϋDοθέσεις συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της αρούσας σύµβασης έχουν
φυσικά ή νοµικά ρόσωα και, σε ερίτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη
αυτών, ου είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες ου έχουν υογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ου η υό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύτεται αό 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) σε τρίτες χώρες ου δεν εµίτουν στην ερίτωση γ΄ της αρούσας αραγράφου
και έχουν συνάψει διµερείς ή ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµεριλαµβανοµένων και των ροσωρινών
συµράξεων, δεν ααιτείται να εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υοβολή ροσφοράς
3. Στις εριτώσεις υοβολής ροσφοράς αό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
ΑΡΘΡΟ 11
Λόγοι αDοκλεισµού
1.Αοκλείεται αό τη συµµετοχή στην αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό) ροσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο ρόσωό του
(εάν ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό ρόσωο) ή σε ένα αό τα µέλη του
(εάν ρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή ερισσότεροι αό τους
ακόλουθους λόγους:
1.1 Όταν υάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική αόφαση για έναν αό
τους ακόλουθους λόγους :
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
αόφασης-λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ερί της καταολέµησης της
διαφθοράς στην οοία ενέχονται υάλληλοι των Ευρωαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην αράγραφο 1 του
άρθρου 2 της αόφασης-λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
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2003, για την καταολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) αάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οοία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της αόφασηςλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή αόειρα διάραξης εγκλήµατος, όως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοοίηση εσόδων αό αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
µε την ρόληψη της χρησιµοοίησης του χρηµατοιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοοίηση εσόδων αό αράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οοία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) αιδική εργασία και άλλες µορφές εµορίας ανθρώων, όως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Αριλίου 2011, για την ρόληψη και την καταολέµηση της
εµορίας ανθρώων και για την ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της αόφασης-λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οοία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
1.2 Σε ερίτωση νοµικού ροσώου ,ο οικονοµικός φορέας αοκλείεται, όταν το
ρόσωο εις βάρος του οοίου εκδόθηκε η τελεσίδικη καταδικαστική αόφαση είναι
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εοτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκροσώησης, λήψης αοφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις εριτώσεις εταιρειών εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ροσωικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υοχρέωση
του ροηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις εριτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υοχρέωση του ροηγούµενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υόλοιες εριτώσεις νοµικών ροσώων, η υοχρέωση των
ροηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκροσώους τους.
2. Αοκλείεται αό τη συµµετοχή στην αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό), ροσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει αθετήσει τις υοχρεώσεις
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό
έχει διαιστωθεί αό δικαστική ή διοικητική αόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική
νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µορεί να αοδείξει µε τα κατάλληλα
µέσα ότι ο ροσφέρων έχει αθετήσει τις υοχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο ροσφέρων είναι Έλληνας ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υοχρεώσεις του ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύτουν τόσο
την κύρια όσο και την εικουρική ασφάλιση.
∆εν αοκλείεται ο ροσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκληρώσει τις
υοχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης ου οφείλει, συµεριλαµβανοµένων, κατά ερίτωση, των
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δεδουλευµένων τόκων ή των ροστίµων είτε υαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους.
3. Αοκλείεται αό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της αρούσας σύµβασης,
ροσφέρων οικονοµικός φορέας σε οοιαδήοτε αό τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υοχρεώσεις ου ροβλέονται στην αρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υό τώχευση ή έχει υαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υό αναγκαστική διαχείριση αό εκκαθαριστή ή αό το
δικαστήριο ή έχει υαχθεί σε διαδικασία τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει
τις ειχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οοιαδήοτε ανάλογη
κατάσταση ροκύτουσα αό αρόµοια διαδικασία, ροβλεόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου,
(γ) υάρχουν εαρκώς εύλογες ενδείξεις ου οδηγούν στο συµέρασµα ότι ο
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
ν. 4412/2016 δεν µορεί να θεραευθεί αοτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο
αρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού αό την ρότερη συµµετοχή
του οικονοµικού φορέα κατά την ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µορεί να θεραευθεί µε
άλλα, λιγότερο αρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει ειδείξει σοβαρή ή εαναλαµβανόµενη ληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους ααίτησης στο λαίσιο ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
µε
αναθέτοντα φορέα ή ροηγούµενης σύµβασης αραχώρησης ου είχε ως
αοτέλεσµα την ρόωρη καταγγελία της ροηγούµενης σύµβασης, αοζηµιώσεις ή
άλλες αρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την αροχή των
ληροφοριών ου ααιτούνται για την εξακρίβωση της αουσίας των λόγων
αοκλεισµού ή την λήρωση των κριτηρίων ειλογής, έχει αοκρύψει τις
ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά ου
ααιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της αρούσας,
(η) εάν ειχείρησε να εηρεάσει µε αθέµιτο τρόο τη διαδικασία λήψης αοφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αοκτήσει εµιστευτικές ληροφορίες ου ενδέχεται να
του αοφέρουν αθέµιτο λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να
αράσχει εξ αµελείας αραλανητικές ληροφορίες ου ενδέχεται να εηρεάσουν
ουσιωδώς τις αοφάσεις ου αφορούν τον αοκλεισµό, την ειλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαράξει σοβαρό εαγγελµατικό αράτωµα, το οοίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οοίο του ειβλήθηκε οινή ου του στερεί
το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
4. Ο ροσφέρων αοκλείεται σε οοιοδήοτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της αρούσας σύµβασης, όταν αοδεικνύεται ότι βρίσκεται,
λόγω ράξεων ή αραλείψεών του, είτε ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία αό τις
ως άνω εριτώσεις .
5. Οικονοµικός φορέας, στον οοίο έχει ειβληθεί, µε την κοινή υουργική αόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η οινή του αοκλεισµού, αοκλείεται αυτοδίκαια
και αό την αρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 12
Κριτήρια καταλληλότητας
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1.Καταλληλόλητα άσκησης εDαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της αρούσας
σύµβασης ααιτείται να ασκούν εµορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της ροµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς
ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωαϊκής Ένωσης ααιτείται να
είναι εγγεγραµµένοι σε ένα αό τα εαγγελµατικά ή εµορικά µητρώα ου
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοοιούν οοιαδήοτε άλλη
ααίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην ερίτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του
Ευρωαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες ου ροσχωρήσει στη
Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες ου δεν εµίτουν στην ροηγούµενη ερίτωση και έχουν
συνάψει διµερείς ή ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, ααιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα
εαγγελµατικά ή εµορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί
φορείς ααιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Ειµελητήριο.
ΑΡΘΡΟ 13
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Προς ροκαταρκτική αόδειξη ότι οι ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς α) δεν
βρίσκονται σε µία αό τις καταστάσεις αοκλεισµού και ληρούν τα σχετικά
κριτήρια καταλληλότητας σύµφωνα µε την αρούσα ο διακήρυξη , ροσκοµίζουν
κατά την υοβολή της ροσφοράς τους τα αρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής.
1.Εγγύηση συµµετοχής
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της αρούσας σύµβασης,
κατατίθεται αό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (ροσφέροντες),
εγγυητική ειστολή συµµετοχής, ου ανέρχεται σε οσοστό 1% υολογιζόµενο εί
της συνολικής ροϋολογισθείσης δαάνης, µη συµεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Σε
ερίτωση υοβολής ροσφοράς για ένα ή ερισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το
ύψος της εγγύησης συµµετοχής υολογίζεται εί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,
του/των ροσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων .
Στην ερίτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής εριλαµβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύτει τις υοχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων
ου συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής ρέει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος των ροσφορών , άλλως η ροσφορά αορρίτεται. Η
αναθέτουσα αρχή µορεί, ριν τη λήξη της ροσφοράς, να ζητά αό τον
ροσφέροντα να αρατείνει, ριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της ροσφοράς
και της εγγύησης συµµετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχής ειστρέφεται στον ανάδοχο µε την ροσκόµιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής ειστρέφεται στους λοιούς ροσφέροντες µετά:
α) την άρακτη άροδο της ροθεσµίας άσκησης ροσφυγής ή την έκδοση
αόφασης εί ασκηθείσας ροσφυγής κατά της αόφασης κατακύρωσης και
β) την άρακτη άροδο της ροθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την
έκδοση αόφασης ε’ αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του ροσυµβατικού ελέγχου αό το Ελεγκτικό Συνέδριο
Η εγγύηση συµµετοχής καταίτει, αν ο ροσφέρων αοσύρει την ροσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, αρέχει ψευδή στοιχεία ή ληροφορίες, δεν
ροσκοµίσει εγκαίρως τα ροβλεόµενα αό την αρούσα δικαιολογητικά ή δεν
ροσέλθει εγκαίρως για υογραφή της σύµβασης.
2. ΕυρωDαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ),
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Το ροβλεόµενο αό το άρθρο 79 αρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το εισυνατόµενο στην αρούσα
Παράρτηµα , το οοίο αοτελεί ενηµερωµένη υεύθυνη δήλωση, µε τις συνέειες
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυοοιηµένου εντύου του
Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµληρώνεται αό τους
ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες
του ίδιου
Παραρτήµατος .
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ου υοβάλλουν κοινή ροσφορά, υοβάλλουν το
ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα ου συµµετέχει στην ένωση.
Ειδικά στο µέρος IV: Κριτήρια εDιλογής , συµDληρώνεται µόνο το Dεδίο α.:
Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια εDιλογής, και όχι οι ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆
3. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των ροσφερόµενων ειδών όου θα
αναγράφονται οι τεχνικές ροδιαγραφές τους , η εµορική τους ονοµασία και η
χώρα ροέλευσης τους ( Παράρτηµα 3) .
ΑΡΘΡΟ 14
Γλώσσα
Οι ροσφορές και τα εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται αό είσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Τα αοδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται αό
είσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαά δηµόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, ου κυρώθηκε
µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα ου αφορούν αλλοδαούς οικονοµικούς
φορείς και ου θα κατατεθούν αό τους ροσφέροντες στην αρούσα διαδικασία, θα
είναι νόµιµα εικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µορεί να γίνει
είτε αό τη µεταφραστική υηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε αό το αρµόδιο ροξενείο, είτε
αό δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα ερί
∆ικηγόρων, είτε αό ορκωτό µεταφραστή της χώρας ροέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υηρεσία.
Τυχόν ενστάσεις ή ροδικαστικές ροσφυγές υοβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό
τεχνικό εριεχόµενο µορούν να υοβάλλονται στην αγγλική γλώσσα , χωρίς να
συνοδεύονται αό µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής εικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υοχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
ΑΡΘΡΟ 15
ΕDικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι εικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές ληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υοβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής ύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
Το λήρες κείµενο της αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το λήρες κείµενο της αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη
διαδικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όου έλαβε
Συστηµικό Αριθµό : 42668
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Προκήρυξη (ερίληψη της αρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Η ροκήρυξη (ερίληψη της αρούσας ∆ιακήρυξης) όως ροβλέεται στην
ερίτωση 16 της αραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) .
Παρέχεται ελεύθερη, λήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική ρόσβαση σε όλα τα
έγγραφα της σύµβασης αό την αοστολή για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Ευρωαϊκής Ένωσης αό την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL)
: www.cityofagrinio.gr στην διαδροµή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► 2017
Ειλέον τα έγγραφα της σύµβασης διατίθενται ,άνευ αντιτίµου , αό το Τµήµα
τα Προµηθειών της ∆/ νσης Οικονοµικών Υηρεσιών ( Παλαµά και Μαβίλη
Αγρίνιο -3ος όροφος ) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να αραλάβουν τα αραάνω στοιχεία και
ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα . Η αναθέτουσα αρχή αοστέλλει τα
ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών
µεταφοράς αλληλογραφίας , χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον
ενδιαφερόµενο.
ΑΡΘΡΟ 16
∆ιευκρινήσεις
Τα σχετικά αιτήµατα αροχής διευκρινίσεων υοβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο 10 ηµέρες ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υοβολής ροσφορών και
ααντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής
www.promitheus.gov.gr,
του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Αιτήµατα
αροχής
ύλης
συµληρωµατικών ληροφοριών – διευκρινίσεων
υοβάλλονται αό
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή αό εκείνους ου
διαθέτουν σχετικά διαιστευτήρια ου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και
κωδικό ρόσβασης) και ααραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των
ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υογεγραµµένο. Αιτήµατα αροχής διευκρινήσεων ου
υοβάλλονται είτε µε άλλο τρόο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ου τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µορεί να αρατείνει την ροθεσµία αραλαβής των
ροσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µορούν να
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων ληροφοριών για την κατάρτιση των
ροσφορών στις ακόλουθες εριτώσεις:
α) όταν, για οοιονδήοτε λόγο, ρόσθετες ληροφορίες, αν και ζητήθηκαν αό τον
οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν αρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες
ριν αό την ροθεσµία ου ορίζεται για την αραλαβή των ροσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της αράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σουδαιότητα των ληροφοριών
ή των αλλαγών.
Όταν οι ρόσθετες ληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για
την ροετοιµασία κατάλληλων ροσφορών, δεν ααιτείται αράταση των
ροθεσµιών.
Μετά την κατάθεση της ροσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά αορρίτεται ως
ααράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροοοίηση ή αόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της ροσφοράς.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή µορεί να
καλεί εγγράφως τους ροσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη ροθεσµία η
οοία δεν µορεί να είναι µικρότερη αό ετά (7) ηµέρες αό την ηµεροµηνία
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κοινοοίησης της σχετικής ρόσκλησης, το εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής
ροσφοράς ου έχουν υοβάλει, αν εριέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας, ατέλειες,
εουσιώδεις αραλείψεις ή ρόδηλα τυικά ή υολογιστικά σφάλµατα ου η
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µορεί να θεραευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν ρέει
να έχει ως αοτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της ροσφοράς και δεν ρέει να
ροσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό λεονέκτηµα στη συγκεκριµένη ροσφορά σε
σχέση µε τις λοιές.
∆ιευκρινίσεις
δίνονται µόνο όταν ζητούνται αό την αρµόδια Ειτροή και
λαµβάνονται υόψη µόνο εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία ου ζητήθηκαν.
Στην ερίτωση αυτή η αροχή διευκρινίσεων είναι υοχρεωτική για τον υοψήφιο
Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των υοψηφίων Αναδόχων ρέει να δίνονται γρατά, σε χρόνο
ου θα ορίζει η αρµόδια Ειτροή.
ΑΡΘΡΟ 17
ΕDικύρωση εγγράφων
Αναφορικά µε το θέµα της εικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των
ααιτούµενων αό την αρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών (και των
δικαιολογητικών κατακύρωσης), και στοιχείων της ροσφοράς ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03- 14). Συγκεκριµένα :
1. Αλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων:
Γίνονται υοχρεωτικά αοδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των ρωτοτύων ή των
ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, ου έχουν εκδοθεί αό τις υηρεσίες
και τους φορείς της ερίτωσης α' της αρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.
Σηµειωτέον ότι η αραάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά
έγγραφα (λ.χ. ληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οοία συνεχίζει να
υφίσταται η υοχρέωση υοβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
2. Αλά αντίγραφα αλλοδαών δηµοσίων εγγράφων:
Είσης, γίνονται αοδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αό αντίγραφα εγγράφων ου
έχουν εκδοθεί αό αλλοδαές αρχές, υό την ροϋόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως
εικυρωµένα αό την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν εικυρωθεί αό
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 αρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων
(Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
ααιτήσεις υοβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη εισηµείωση
(APOSTILLE), οι οοίες αορρέουν αό διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση
της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)
3. Αλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υοχρεωτικά αοδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αό αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οοία έχουν εικυρωθεί αό δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 36 αρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα αό τα ρωτότυα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση αό
υηρεσίες και φορείς της ερίτωσης α' της αρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου
4250/2014.
4. Πρωτότυα έγγραφα και εικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υοχρεωτικά αοδεκτά και ρωτότυα ή νοµίµως εικυρωµένα αντίγραφα
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υοβληθούν αό τους διαγωνιζόµενους.
ΑΡΘΡΟ 18
Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές ειστολές εκδίδονται αό ιστωτικά ιδρύµατα ου λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
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κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα
αυτό. Μορούν, είσης, να εκδίδονται αό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού οσού. Αν συσταθεί
αρακαταθήκη µε γραµµάτιο αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα ου λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης ειστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υέρ ου η εγγύηση
οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές ειστολές εκδίδονται κατ’ ειλογή των οικονοµικών φορέων αό έναν
ή ερισσότερους εκδότες της αραάνω αραγράφου.
∆εν ειτρέεται η κατάθεση εγγυήσεων ου έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.
Σε ερίτωση ένωσης ροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των
µελών της ένωσης και εριλαµβάνει τον όρο ότι καλύτει τις υοχρεώσεις όλων των
µελών.
Οι εγγυήσεις αυτές εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή ρος την οοία
αευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το οσό ου καλύτει η εγγύηση, στ)
την λήρη εωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υέρ του
οοίου εκδίδεται η εγγύηση (στην ερίτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
αραάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση αρέχεται
ανέκκλητα και ανειφύλακτα, ο δε εκδότης αραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε ερίτωση κατάτωσης αυτής, το οσό
της κατάτωσης υόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την
ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υοχρέωσης
αό τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το οσό της εγγύησης ολικά ή µερικά
εντός έντε (5) ηµερών µετά αό αλή έγγραφη ειδοοίηση εκείνου ρος τον οοίο
αευθύνεται και ια) στην ερίτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
ροκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή εικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών ειστολών
ροκειµένου να διαιστώσει την εγκυρότητά τους.
Ειδικότερα :
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Κάθε ροσφορά συνοδεύεται αό εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε
το άρθρο 72 αρ. 1 α) του ν. 4412/2016για οσό ου αντιστοιχεί σε οσοστό 1% της
συνολικής ροϋολογισθείσης δαάνης, µη συµεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Σε ερίτωση υοβολής ροσφοράς για ένα ή ερισσότερα τµήµατα ή οµάδες της
σύµβασης, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής υολογίζεται εί της εκτιµώµενης
αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των ροσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων .
Η εγγύηση συµµετοχής συντάσσεται σύµφωνα µε το υόδειγµα ου εριέχεται στο
συνηµµένο Παράρτηµα 2.1 της διακήρυξης και ρέει να έχει ισχύ εί τριάντα (30)
τουλάχιστον ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της ροσφοράς ου ορίζεται
στο άρθρο 31 της αρούσας διακήρυξης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την ροσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση
αορρίτονται ως ααράδεκτες και δεν λαµβάνονται υ’ όψη.
Η εγγύηση συµµετοχής υοβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή µαζί µε την ροσφορά,
σε µορφή αρχείου pdf, και κατατίθεται και σε έντυη µορφή (ρωτότυο) στην
αναθέτουσα αρχή, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες αό την ηλεκτρονική υοβολή
της.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
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Για την υογραφή της σύµβασης ααιτείται η αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οοίας ανέρχεται σε
οσοστό 5% εί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται ριν ή κατά
την υογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ροκειµένου να γίνει αοδεκτή , ρέει να
εριλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα αραάνω στοιχεία της αρούσας
και ειλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Το εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υόδειγµα ου εριλαµβάνεται στο
Παράρτηµα 2 .2 της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε ααίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταίτει σε ερίτωση αράβασης των όρων της
σύµβασης, όως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ειστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική
οσοτική και οιοτική αραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο
ρωτόκολλο οριστικής οιοτικής και οσοτικής αραλαβής αναφέρονται
αρατηρήσεις ή υάρχει εκρόθεσµη αράδοση, η ειστροφή των ως άνω εγγυήσεων
γίνεται µετά την αντιµετώιση των αρατηρήσεων και του εκροθέσµου.
ΑΡΘΡΟ 19
Εναλλακτικές Dροσφορές
Κάθε ενδιαφερόµενος µορεί να υοβάλει µία µόνο ροσφορά.
Εναλλακτικές ροσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε
ερίτωση ου υοβληθούν δεν λαµβάνονται υ’ όψη.
Εάν oι κύριες και οι εναλλακτικές ροσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά αό
τους ροσφέροντες, καµία αό αυτές δεν λαµβάνεται υ’ όψη .
ΑΡΘΡΟ 20
ΕµDιστευτικά στοιχεία της Dροσφοράς
Αό τον ροσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού εδίου του συστήµατος
τα στοιχεία εκείνα της ροσφοράς του ου έχουν εµιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας
χαρακτηρίζει ληροφορίες ως εµιστευτικές, λόγω ύαρξης τεχνικού ή εµορικού
αορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόµου ή διοικητικές ράξεις ου ειβάλλουν την εµιστευτικότητα της
συγκεκριµένης ληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµιστευτικές ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
ροσφερόµενες οσότητες, την οικονοµική ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
ροσφοράς ου χρησιµοοιούνται για την αξιολόγησή της.
Σε ερίτωση ου κατά την κρίση της Ειτροής ∆ιαγωνισµού δεν δικαιολογείται ο
εµιστευτικός χαρακτήρας ληροφοριών ου έχουν αό τον υοψήφιο
χαρακτηριστεί ως τέτοιες, η Ειτροή ∆ιαγωνισµού ζητά αό τον υοψήφιο εντός
ευλόγου ροθεσµίας να άρει τον εµιστευτικό χαρακτηρισµό. Αν ο υοψήφιος
εµείνει στον εµιστευτικό χαρακτήρα των σχετικών στοιχείων της ροσφοράς του, η
Ειτροή ∆ιαγωνισµού δύναται µε αιτιολογηµένη αόφαση της να αορρίψει την
ροσφορά αυτή ως ααράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 21
Ηλεκτρονική αDοσφράγιση Dροσφορών
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Το ιστοοιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αοσφράγιση των ροσφορών αρµόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Ειτροή ∆ιαγωνισµού), ροβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αοσφράγισης των φακέλων των ροσφορών, κατά το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αοσφράγιση του (υό)φακέλου «∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΤεχνική Προσφορά» την 20/7/2017 και ώρα 10:00 .µ. (4 εργάσιµες ηµέρες
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ροσφορών.
• Ηλεκτρονική Αοσφράγιση του (υό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»,
κατά την ηµεροµηνία και ώρα ου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
• Ηλεκτρονική
Αοσφράγιση
του
(υό)φακέλου
«∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης», κατά την ηµεροµηνία και ώρα ου θα ορίσει η αναθέτουσα
αρχή
Με την αοσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε ροσφέρων ου
συνεχίζει σε εόµενο στάδιο αοκτά ρόσβαση στις λοιές ροσφορές και τα
υοβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την ειφύλαξη των τυχών εκείνων της κάθε
ροσφοράς ου έχουν χαρακτηρισθεί ως εµιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµληρώσουν
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά ου έχουν υοβληθεί, ή να
διευκρινίσουν το εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής ροσφοράς τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 22
Αξιολόγηση Dροσφορών
Μετά την κατά ερίτωση ηλεκτρονική αοσφράγιση των ροσφορών η
Αναθέτουσα Αρχή ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων
ιστοοιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιά των
κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρµόδια Ειτροή καταχωρεί όσους υέβαλαν ροσφορές, καθώς και τα
υοβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αοτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε
ρακτικό, το οοίο υογράφεται αό τα µέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο ροβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
ροσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει
ρακτικό για την αόρριψη των τεχνικών ροσφορών ου δεν γίνονται αοδεκτές
και την αοδοχή των τεχνικών ροσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των
εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υό στοιχεία α και β στάδια µορεί να
γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των
ροσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιών στοιχείων των
ροσφορών, αοσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζεται στην
ειδική ρόσκληση. Για όσες ροσφορές δεν κρίθηκαν αοδεκτές κατά τα
ροηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής ροσφοράς δεν
αοσφραγίζονται αλλά τηρούνται αό την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική
είλυση τυχόν διαφορών ου ροκύψουν αό την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην αρούσα διακήρυξη .
δ) Η Ειτροή Αξιολόγησης ροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών
ροσφορών και συντάσσει ρακτικό στο οοίο εισηγείται αιτιολογηµένα την
αοδοχή ή αόρριψή τους, την κατάταξη των ροσφορών µε βάση το οριζόµενο µε
την αρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του ροσωρινού αναδόχου.
Εάν οι ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ααιτεί αό τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν
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την τιµή ή το κόστος ου ροτείνουν στην ροσφορά τους, εντός αοκλειστικής
ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών αό την κοινοοίηση της σχετικής
ρόσκλησης. Στην ερίτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην ερίτωση ισότιµων ροσφορών η αναθέτουσα αρχή ειλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ου υέβαλαν ισότιµες ροσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώιον της Ειτροής του ∆ιαγωνισµού και αρουσία των
οικονοµικών φορέων ου υέβαλαν τις ισότιµες ροσφορές.
Τα αοτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων εικυρώνονται µε αόφαση/αοφάσεις του
αοφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οοία κοινοοιείται στους
ροσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αοφάσεων χωρεί ένσταση/ροδικαστική ροσφυγή σύµφωνα
µε τους όρους της αρούσας διακήρυξης .
ΑΡΘΡΟ 23
Λόγοι αDόρριψης Dροσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αοτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
ροσφορών, αορρίτει, σε κάθε ερίτωση, ροσφορά:
α) η οοία δεν υοβάλλεται εµρόθεσµα, µε τον τρόο και µε το εριεχόµενο ου
ορίζεται στην αρούσα διακήρυξη
β) η οοία εριέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν
ειδέχονται συµλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον ειδέχονται συµλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αοκατασταθεί κατά την αοσαφήνιση και την συµλήρωσή
της σύµφωνα µε την αρούσα διακήρυξη,
γ) για την οοία ο ροσφέρων δεν έχει αράσχει τις ααιτούµενες εξηγήσεις, εντός
της ροκαθορισµένης ροθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αοδεκτή αό την
αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας διακήρυξης και το άρθρο
102 του ν. 4412/2016,
δ) η οοία είναι υό αίρεση ή η οοία θέτει όρο αναροσαρµογής των τιµών,
ε) η οοία αρουσιάζει ελλείψεις ως ρος τα δικαιολογητικά ου ζητούνται αό τα
έγγραφα της αρούσης διακήρυξης και αοκλίσεις ως ρος τους όρους και τις
τεχνικές ροδιαγραφές της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 24
Πρόσκληση υDοβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή αοστέλλει σχετική
ηλεκτρονική ρόσκληση µέσω του συστήµατος στον ροσφέροντα, στον οοίο
ρόκειται να γίνει η κατακύρωση («ροσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υοβάλει εντός ροθεσµίας, δεκαέντε (15) ηµερών αό την κοινοοίηση της
σχετικής ειδοοίησης σε αυτόν, τα ρωτότυα ή αντίγραφα ου εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών ου εριγράφονται στο άρθρο 25 της αρούσας διακήρυξης, ως
αοδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αοκλεισµού και την λήρωση
των κριτηρίων οιοτικής ειλογής σύµφωνα µε την αρούσα .
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υοβάλλονται αό τον ροσφέροντα («ροσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και
ροσκοµίζονται κατά ερίτωση αό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών αό
την ηµεροµηνία υοβολής τους. Όταν υογράφονται αό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υογραφή.
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Με την αραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει ειβεβαίωση της
αραλαβής τους και αοστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον
οοίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν µετά την ηλεκτρονική αοσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω
δικαιολογητικών διαιστωθεί ότι δεν έχουν ροσκοµισθεί ή υάρχουν ελλείψεις σε
αυτά ου υοβλήθηκαν, αρέχεται ροθεσµία στον ροσωρινό ανάδοχο να τα
ροσκοµίσει ή να τα συµληρώσει εντός έντε (5) ηµερών αό την κοινοοίηση
σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοοίησής του. Η αναθέτουσα αρχή
µορεί αιτιολογηµένα να αρατείνει την ως άνω ροθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαέντε (15) ειλέον ηµέρες.
Όσοι υέβαλαν αραδεκτές ροσφορές λαµβάνουν γνώση των αραάνω
δικαιολογητικών ου κατατέθηκαν.
Ο ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκτωτος, καταίτει υέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα ου
υέβαλε την αµέσως εόµενη λέον συµφέρουσα αό οικονοµική άοψη ροσφορά,
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των αραάνω δικαιολογητικών διαιστωθεί ότι τα στοιχεία ου
δηλώθηκαν µε το Ευρωαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης , είναι ψευδή ή ανακριβή,
ή
ii) δεν υοβληθούν στο ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα ααιτούµενα
ρωτότυα ή αντίγραφα των αραάνω δικαιολογητικών ή
iii) αό τα δικαιολογητικά ου ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµροθέσµως, δεν
αοδεικνύονται οι όροι και οι ροϋοθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 11
(λόγοι αοκλεισµού) και 12 (κριτήρια οιοτικής ειλογής) της αρούσας,
Σε ερίτωση έγκαιρης και ροσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
µεταβολές στις ροϋοθέσεις τις οοίες ο ροσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε
το Ευρωαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης , ότι ληροί, οι οοίες εήλθαν ή για τις
οοίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοοίησης
για την ροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν
καταίτει υέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας αό τους ροσφέροντες δεν υοβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
ροσκοµίσει ένα ή ερισσότερα αό τα ααιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αοδείξει
ότι ληροί τα κριτήρια οιοτικής ειλογής σύµφωνα µε την αρούσα διακήρυξη, η
διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των αραάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη ρακτικού την Ειτροή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αοφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη αόφασης είτε για
την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του ροσωρινού αναδόχου ως εκτώτου. Εισηµαίνεται ότι, η αρµόδια
ειτροή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µορεί να ροτείνει την
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µικρότερη οσότητα κατά οσοστό 50%.
Τα αοτελέσµατα του ελέγχου των αραάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Ειτροής εικυρώνονται µε την αόφαση κατακύρωσης.
ΑΡΘΡΟ 25
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Μετά την αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής εί των ενστάσεων και του
τελευταίου Πρακτικού της Ειτροής ∆ιαγωνισµού , ο ροσφέρων στον οοίο
ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός ροθεσµίας δεκαέντε (15) ηµερών αό τη
σχετική ειδοοίηση ου του αοστέλλεται ηλεκτρονικά, υοβάλλει ηλεκτρονικά
µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση
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«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά ου ααιτούνται κατά
ερίτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υογραφή ροσκοµίζονται αό τον ροσφέροντα εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών αό την ηλεκτρονική υοβολή και σε έντυη µορφή
(κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14)
στην αρµόδια υηρεσία.
Η ροσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υηρεσία
ρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό, στο οοίο θα αναφέρονται
αναλυτικά τα ροσκοµιζόµενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι
τοοθετηµένα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οοίο θα αναγράφονται
(εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η Περιγραφή «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης».
β) Ο λήρης τίτλος του Φορέα ου διενεργεί το διαγωνισµό δηλ. ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η εωνυµία της διακήρυξης,
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
ε) Τα λήρη στοιχεία του αοστολέα – µειοδότη.
Τα ως άνω έντυα δικαιολογητικά κατακύρωσης ου υοβάλλονται στο ρωτόκολλο
θα ρέει εί οινή αοκλεισµού να είναι αριθµηµένα ανά φύλλο, µε συνολική
αρίθµηση.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι εί οινή αοκλεισµού τα εξής:
1. ΑDόσDασµα Dοινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου,
αό το οοίο να ροκύτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή ερισσότερα αό
τα αδικήµατα της αρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 .
Για να νοµικά ρόσωα υόχρεοι στην ροσκόµιση οινικού µητρώου είναι:
οι διαχειριστές και τα µέλη των οµορρύθµων εταιρειών (ΟΕ),
οι διαχειριστές και τα µέλη των ετερορρύθµων εταιρειών (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 ερίτωση οι νόµιµοι εκρόσωοι του νοµικού ροσώου.
Σε ερίτωση αλλοδαών νοµικών ροσώων, η ανωτέρω υοχρέωση αφορά στα
φυσικά ρόσωα ου έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία αό την
οοία διέονται.
Εάν αό το υοβληθέν οινικό µητρώο δεν ροκύτει το είδος του αδικήµατος για
το οοίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υοβάλλεται αό αυτόν υεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύου ου ροβλέει η νοµοθεσία της
χώρας εγκατάστασής του, όου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η
ειτροή του διαγωνισµού µορεί σε κάθε ερίτωση να ζητήσει αό το
ενδιαφερόµενο να ροσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αοφάσεων.
2. ΠιστοDοιητικό της αρµόδιας κατά ερίτωση αρχής σε ισχύ, αό το οοίο να
ροκύτει ότι ο υοψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ρος τις φορολογικές του
υοχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία κοινοοίησης της ρόσκλησης υοβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
3. ΠιστοDοιητικό της αρµόδιας κατά ερίτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως
ρος τις υοχρεώσεις ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ηµεροµηνία κοινοοίησης της ρόσκλησης υοβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι το ιστοοιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
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αφορά και τους φορείς εικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς
κύριας ασφάλισης,
αφορά όλους τους αασχολούµενους στην ειχείρηση, µε οοιαδήοτε σχέση
εργασίας, ου είναι ασφαλισµένοι σε οοιονδήοτε ασφαλιστικό οργανισµό,
σε ερίτωση ατοµικών ειχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως
εργοδότες ή ελεύθεροι εαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,
σε ερίτωση εταιρειών (νοµικών ροσώων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το
νοµικό ρόσωο) και τα φυσικά ρόσωα ου τη διοικούν ή την εκροσωούν
καθώς και οι κατέχοντες του 3% και άνω των µετοχών των Ανώνυµων Εταιρειών.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να
ροσκοµίσουν, µαζί µε το ιστοοιητικό ή τα ιστοοιητικά ασφαλιστικής
ενηµερότητας, κατάσταση ροσωικού κατά ειδικότητα, στην οοία θα φαίνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς όου υάγεται κάθε αασχολούµενος. Η ακρίβεια των
στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται εί του σώµατος αυτής αό το νόµιµο
εκρόσωο της ειχείρησης.
4. ΠιστοDοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, αό το οοίο να
ροκύτει ότι ο υοψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υό τώχευση ή έχει υαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υό αναγκαστική διαχείριση
αό εκκαθαριστή ή αό το δικαστήριο ή έχουν υαχθεί σε διαδικασία τωχευτικού
συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις ειχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν
βρίσκονται σε οοιαδήοτε ανάλογη κατάσταση ροκύτουσα αό αρόµοια
διαδικασία, ροβλεόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Το ιστοοιητικό αυτό
ρέει να έχει εκδοθεί το ολύ τρεις (3) µήνες ριν αό την ηµεροµηνία
κοινοοίησης της ρόσκλησης υοβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
5. ΠιστοDοιητικό του οικείου ΕDιµελητηρίου ή άλλου εαγγελµατικού φορέα, µε το
οοίο θα ιστοοιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό εάγγελµά τους,
ου να είναι συναφές µε το δηµορατούµενο αντικείµενο, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να αραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της είδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοοίησης. Για την
αόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού εαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές
ααιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης εαγγέλµατος, αό αρµόδια διοικητική αρχή ή
αρχή Οργανισµού Τοικής Αυτοδιοίκησης.
Σε ερίτωση αλλοδαών νοµικών ροσώων το ανωτέρω δικαιολογητικά και
στοιχεία έχουν τη µορφή και τον τύο ου ροβλέεται αό τη νοµοθεσία αό την
οοία διέονται.
6. Όταν ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό ρόσωο, και για την αόδειξη της
νόµιµης σύστασης και εκροσώησης, τα νοµιµοDοιητικά έγγραφα σύστασης και
νόµιµης εκDροσώDησης (όως καταστατικά, ιστοοιητικά µεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε ερίτωση Α.Ε., κλ., ανάλογα µε τη νοµική
µορφή του διαγωνιζοµένου). Αό τα ανωτέρω έγγραφα ρέει να ροκύτουν η
νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροοοιήσεις των καταστατικών, το/τα
ρόσωο/α ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού (νόµιµος εκρόσωος, δικαίωµα υογραφής κλ.), τυχόν τρίτοι,
στους οοίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκροσώησης, καθώς και η θητεία του/των
ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκροσώου.
7. Στην ερίτωση ανάληψης µέρους της ροµήθειας αό υεργολάβο, τη
σχετική έγγραφη δέσµευση ( συµφωνητικό ή δήλωση συνεργασίας ) µε τους φορείς
αυτούς .
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8. Οι κοινοραξίες (ενώσεις) οικονοµικών φορέων υοβάλλουν όλα τα αραάνω
κατά ερίτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα ου συµµετέχει στην
κοινοραξία.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υοχρεούνται να υοβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν
Εάν σε κάοια χώρα (συµεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα
αραάνω ιστοοιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά ου εκδίδονται δεν καλύτουν όλες
τις ανωτέρω εριτώσεις, µορεί να αντικατασταθούν αό ένορκη δήλωση
(βεβαίωση) του ροσφέροντος ου γίνεται ενώιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου.
Αν στη χώρα του ροσφέροντος δεν ροβλέεται αό το νόµο η ένορκη δήλωση,
µορεί αντί αυτής να υοβληθεί υεύθυνη δήλωση, στην οοία θα βεβαιώνεται το
γνήσιο της υογραφής του δηλούντος αό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
Στις ανωτέρω εριτώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υεύθυνη δήλωση
ροσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής ου βεβαιώνει
την αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου ιστοοιητικού ή εγγράφου.
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υεύθυνες δηλώσεις ρέει να έχουν εκδοθεί µέσα στο
χρόνο ου ροβλέεται για τα ιστοοιητικά, αντί των οοίων υοβάλλονται.

ΑΡΘΡΟ 26
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοοιεί την αόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο
όλων των ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ροσφορών, σε
κάθε ροσφέροντα ου έχει υοβάλει αοδεκτή ροσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, εκτός αό τον ροσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος.
Τα έννοµα αοτελέσµατα της αόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύµβασης εέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άρακτη άροδος των ροθεσµιών άσκησης των ροβλεόµενων στην αρούσα
διακήρυξη βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της ροδικαστικής και δικαστικής
ροστασίας και αό τις αοφάσεις αναστολών εί αυτών,
β) ολοκλήρωση του ροσυµβατικού ελέγχου αό το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα
µε τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοοίηση της αόφασης κατακύρωσης στον ροσωρινό ανάδοχο, εφόσον
αυτός υοβάλει εικαιροοιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η αναθέτουσα αρχή ροσκαλεί τον ανάδοχο να ροσέλθει για υογραφή του
συµφωνητικού εντός ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών αό την κοινοοίηση της
σχετικής ειδικής ρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αοδεικτικό χαρακτήρα.
Στην ερίτωση ου ο ανάδοχος δεν ροσέλθει να υογράψει το ως άνω
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα ροθεσµία, κηρύσσεται έκτωτος, καταίτει υέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική ειστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον ροσφέροντα ου υέβαλε την αµέσως εόµενη
λέον συµφέρουσα αό οικονοµική άοψη ροσφορά.
ΑΡΘΡΟ 27
Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υό τους όρους του
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άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά αό γνώµη της αρµόδιας Ειτροής του
∆ιαγωνισµού. Είσης, αν διαιστωθούν σφάλµατα ή αραλείψεις σε οοιοδήοτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µορεί, µετά αό γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αοτέλεσµά της
ή να αοφασίσει την εανάληψή της αό το σηµείο ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή
η αράλειψη.
ΑΡΘΡΟ 28
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οοίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη
σύµβαση και υοστεί ή ενδέχεται να υοστεί ζηµιά αό ράξη ή αράλειψη της
αναθέτουσας αρχής, συµεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να
ασκήσει ενώιον της αναθέτουσας αρχής ροδικαστική ροσφυγή, ροσδιορίζοντας
ειδικώς τις νοµικές και ραγµατικές αιτιάσεις ου δικαιολογούν το αίτηµά του, µέσα
σε ροθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε λήρη γνώση της αράνοµης ράξης ή
αράλειψης, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010
(Α΄/147). Η ροδικαστική ροσφυγή υοβάλλεται ηλεκτρονικά µε τη συµλήρωση
της ειδικής φόρµας του Συστήµατος και την εισύναψη του σχετικού εγγράφου σε
µορφή αρχείου τύου pdf το οοίο φέρει ψηφιακή υογραφή σκληρής αοθήκευσης.
Η αναθέτουσα αρχή αοφαίνεται αιτιολογηµένα, κατόιν γνωµοδότησης της
αρµόδιας Ειτροής αξιολόγησης ενστάσεων-ροδικαστικών ροσφυγών, σύµφωνα
µε το ιο άνω άρθρο, µέσα σε ροθεσµία δεκαέντε (15) ηµερών αό την άσκηση
της ροδικαστικής ροσφυγής. Αν αρέλθει άρακτη η ροθεσµία, τεκµαίρεται η
αόρριψή της.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αοδοχή ή την αόρριψη
της ροσφυγής µέσω της λειτουργίας του Συστήµατος “Εικοινωνία”.
Η άσκηση της ως άνω ροδικαστικής ροσφυγής είναι υοχρεωτική για την
υοβολή αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε
ροθεσµία δέκα (10) ηµερών αό τη ρητή ή σιωηρή αόρριψη της ροδικαστικής
ροσφυγής και η ροθεσµία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η ροθεσµία
και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης,
εκτός εάν µε την ροσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αοφανθεί διαφορετικά.
Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοοιεί σχετικά την Α.Α. µε
κάθε ρόσφορο µέσο, όως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυία, µέσα σε έντε (5)
ηµέρες αό την άσκηση της αιτήσεως.
Κατά τα λοιά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την ρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την ως άνω ροσωρινή
διαταγή, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όως
ισχύει.
∆ιαφορές ου αναφύονται αό ράξεις ή αραλείψεις, οι οοίες εκδίδονται ή
συντελούνται µετά την 26η Ιουνίου 2017 διέονται αό τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 29
ΑντιDροσφορές
∆εν γίνονται δεκτές αντιροσφορές και σε ερίτωση υοβολής τους αορρίτονται,
ως ααράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 30
Τιµή Dροσφοράς
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1. Η τιµή των ειδών δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα µέτρησης , σύµφωνα µε τον
αναλυτικό ροϋολογισµό της αρίθµ. 102/2017 Μελέτης .
Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µορεί να αοτυωθεί αναλυτικά η οικονοµική
ροσφορά, ο ροσφέρων θα εισυνάψει στον (υο)φάκελλο “οικονοµική ροσφορά”
την ηλεκτρονική οικονοµική ροσφορά του ψηφιακά υογεγραµµένη και ειλέον
οικονοµική ροσφορά σύµφωνα µε το υόδειγµα του Παραρτήµατος 3 της
αρούσας διακήρυξης σε µορφή pdf.
2. Στην τιµή εριλαµβάνονται οι υέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
ειβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
για την αροχή των υηρεσιών στον τόο και µε τον τρόο ου ροβλέεται στα
έγγραφα της σύµβασης.
Οι ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναροσαρµόζονται
Ως ααράδεκτες θα αορρίτονται ροσφορές στις οοίες: α) δεν δίνεται τιµή σε
ΕΥΡΩ ή ου καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ ρος ξένο νόµισµα, β) δεν ροκύτει µε
σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, µε την ειφύλαξη της αρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) η τιµή υερβαίνει τον ροϋολογισµό της σύµβασης όως αυτός
καθορίζεται αό την αρίθµ. 102/2017 Μελέτη ( Παράρτηµα 1 της αρούσας
διακήρυξης ) .
3. Σε ερίτωση υοβολής ασυνήθιστα χαµηλής ροσφοράς, ο ροµηθευτής οφείλει
να αράσχει γρατώς, µέσα σε χρόνο δέκα (10) ηµερών αό την κοινοοίηση της
σχετικής ρόσκλησης, στην ειτροή του διαγωνισµού τις διευκρινίσεις ου θα
ζητηθούν αό αυτή, για να εκτιµηθεί η σοβαρότητα και η αξιοιστία της ροσφοράς.
Εάν δεν δοθούν οι διευκρινίσεις αυτές ή αν αυτές ου δόθηκαν κριθούν
αιτιολογηµένα ανεαρκείς ή ανακριβείς, η ροσφορά αορρίτεται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν 4412/16.
4.Ανάδοχος της σύµβασης ανακηρύσσεται αυτός ου θα ροσφέρει τη λέον
συµφέρουσα αό οικονοµικής άοψης ροσφοράς, αοκλειστικά βάσει τιµής για
το σύνολο των ειδών κάθε Τµήµα όως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 4 της
αρούσας.
ΑΡΘΡΟ 31
Χρόνος ισχύος των Dροσφορών
Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους εί έντε (5) µήνες ή
150 ηµέρες αό την εόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά η
οοία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο αό τον ανωτέρω ροβλεόµενο αορρίτεται.
Η ισχύς της ροσφοράς µορεί να αρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
αό την αναθέτουσα αρχή, ριν αό τη λήξη της, µε αντίστοιχη αράταση της
εγγυητικής ειστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 αρ. 1 α
του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την ροβλεόµενη
ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του αραάνω ανώτατου ορίου χρόνου αράτασης ισχύος της
ροσφοράς, τα αοτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά ερίτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οότε οι οικονοµικοί φορείς ου
συµµετέχουν στη διαδικασία µορούν να ειλέξουν είτε να αρατείνουν την
ροσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί ριν την άροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου αράτασης της ροσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία ερίτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους αρέτειναν τις ροσφορές
τους και αοκλείονται οι λοιοί οικονοµικοί φορείς.
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ΑΡΘΡΟ 32
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υοχρεώσεις στους τοµείς του
εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, ου έχουν
θεσιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οοίες
ααριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υοχρεώσεων αό τον ανάδοχο και τους υεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται αό τα όργανα ου ειβλέουν την εκτέλεση της
σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υηρεσίες ου ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
ΑΡΘΡΟ 33
ΥDεργολαβία
Ο Ανάδοχος δεν ααλλάσσεται αό τις συµβατικές του υοχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υεργολάβους.
Η τήρηση των υοχρεώσεων της αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 αό
υεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Κατά την υογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υοχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία εικοινωνίας και τους νόµιµους
εκροσώους των υεργολάβων του, οι οοίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ειλέον, υοχρεούται να
γνωστοοιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των ληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις ααιτούµενες ληροφορίες σχετικά µε κάθε
νέο υεργολάβο, τον οοίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοοιεί εν συνεχεία στην εν
λόγω σύµβαση, ροσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας..
Σε ερίτωση διακοής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υεργολάβο/
υεργολάβους της σύµβασης, αυτός υοχρεούται σε άµεση γνωστοοίηση της
διακοής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή
εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε αό τον ίδιο, είτε αό νέο
υεργολάβο τον οοίο θα γνωστοοιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή εαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αοκλεισµού για τους
υεργολάβους, όως αυτοί ισχύουν στην αρούσα διακήρυξη, εφόσον το(α)
τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οοίο(α) ο ανάδοχος ροτίθεται να αναθέσει υό
µορφή υεργολαβίας σε τρίτους, υερβαίνουν σωρευτικά το οσοστό του τριάντα
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Ειλέον, ροκειµένου να µην
αθετούνται οι υοχρεώσεις της αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
εαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης ου
υολείονται του ως άνω οσοστού.
Όταν αό την ως άνω εαλήθευση ροκύτει ότι συντρέχουν λόγοι αοκλεισµού
ααιτεί ή δύναται να ααιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στις αρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 34
Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισµού – ΥDογραφή σύµβασης
1. Στην αόφαση κατακύρωσης ενσωµατώνονται τα αοτελέσµατα του σταδίου
αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας και του σταδίου ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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2. Η αόφαση κατακύρωσης, θα ανακοινωθεί εγγράφως µε αόδειξη αραλαβής, σε
όλους τους ροσφέροντες, άλλως δεν αράγει έννοµα αοτελέσµατα.
3. Μετά την εέλευση των έννοµων συνεειών της αόφασης κατακύρωσης,
κοινοοιείται στον ανάδοχο ρόσκληση, σύµφωνα µε την οοία υοχρεούται να
ροσέλθει µέσα σε 20 ηµέρες το αργότερο αό την ηµεροµηνία κοινοοίησης της
ανακοίνωσης και της ρόσκλησης για την υογραφή της σχετικής σύµβασης,
ροσκοµίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης . Η σύµβαση υογράφεται και αό τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη.
4. Εάν ο ανάδοχος δεν ροσέλθει να υογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην
ροθεσµία ου ορίζεται στην ειδική ρόκληση, κηρύσσεται έκτωτος, καταίτει
υέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον ροσφέροντα ου υέβαλε την αµέσως εόµενη λέον συµφέρουσα αό
οικονοµική άοψη ροσφορά. Αν κανένας αό τους ροσφέροντες δεν ροσέλθει
για την υογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται,
σύµφωνα µε την ερίτωση δ` της αραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016
(Α΄ 147).
5. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οοίο τούτο
στηρίζεται, όως ροσφορά, ρόσκληση και αόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή αραδροµών.
ΑΡΘΡΟ 35
∆ιάρκεια της σύµβασης-Dαράταση-τροDοDοίηση
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για διάστηµα ως 31/12/2018.
Είναι δυνατή η αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα
αό συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ροµηθευτή και
την υογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των
τεσσάρων µηνών στο µέτρο ου δεν θα υάρξει, κατά το χρόνο της αράτασης,
υέρβαση των οσοτήτων ου καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και εραιτέρω
οικονοµική ειβάρυνση Κοινωφελούς Ειχείρησης .
Η σύµβαση µορεί να τροοοιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να ααιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις ροϋοθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 36
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή µορεί, µε τις ροϋοθέσεις ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υοστεί ουσιώδη τροοοίηση, κατά την έννοια της αρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, ου θα ααιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια αό τις
καταστάσεις ου αοτελούν λόγο αοκλεισµού σύµφωνα µε την αρούσα και, ως εκ
τούτου, θα έρεε να έχει αοκλειστεί αό τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έρεε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής αραβίασης των
υοχρεώσεων ου υέχει αό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οοία έχει
αναγνωριστεί µε αόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο λαίσιο διαδικασίας
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 37
Χρόνος Dαραλαβής Dροµήθειας
1. Η αράδοση των ρος ροµήθεια ειδών θα γίνει, τµηµατικά, εντός έντε (5)
ηµερών αό την αραγγελία, σε αοθηκευτικό χώρο των κυλικείων των ∆ηµοτικών
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Κινηµατογράφων (Άνεσις και Ελληνίς) και του Εντευκτηρίου . Η ΚΕ∆Α δεν
υοχρεούται στην εξάντληση είτε των οσοτήτων είτε της ίστωσης της σύµβασης .
Είσης σε ερίτωση ου τροοοιηθούν οι οσότητες ου αναφέρονται στην
τεχνική εριγραφή, µετά αό ειδοοίηση της Υηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή
στην τιµή µονάδας (τιµή ροσφοράς) µετά την κύρωση του διαγωνισµού και µε την
ροϋόθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών ου τελικά θα αραγγελθούν δεν θα
υερβεί το οσό της σύµβασης. Ο ανάδοχος υοχρεούται να αντικαταστήσει όσα
είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο αραλαβής ή χρησιµοοίησης τους.
Κατά τα λοιά ισχύουν οι διατάξεις τα ου Ν. 4412/2016.
2.Ο συµβατικός χρόνος αράδοσης των υλικών µορεί να αρατείνεται, ριν αό τη
λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου αράδοσης, υό τις ροϋοθέσεις του άρθρου
206 του ν. 4412/2016. Στην ερίτωση ου το αίτηµα υοβάλλεται αό τον ανάδοχο
και η αράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ου καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµρόθεσµη
αράδοση των συµβατικών ειδών ειβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
3. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος αράδοσης, χωρίς να υοβληθεί εγκαίρως αίτηµα
αράτασης ή, εάν λήξει ο αραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να αραδοθεί
το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκτωτος.
4. Ο ανάδοχος υοχρεούται να ειδοοιεί την υηρεσία ου εκτελεί την ροµήθεια,
την αοθήκη υοδοχής των υλικών και την ειτροή αραλαβής, για την
ηµεροµηνία ου ροτίθεται να αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον έντε (5) εργάσιµες
ηµέρες νωρίτερα.
Μετά αό κάθε ροσκόµιση υλικού στην αοθήκη υοδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υοχρεούται να υοβάλει στην υηρεσία αοδεικτικό, θεωρηµένο αό τον υεύθυνο
της αοθήκης, στο οοίο αναφέρεται η ηµεροµηνία ροσκόµισης, το υλικό, η
οσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οοίας ροσκοµίστηκε.
ΑΡΘΡΟ 38
ΤρόDος Dαραλαβής υλικών
H αραλαβή των υλικών γίνεται αό ειτροές, ρωτοβάθµιες ή και
δευτεροβάθµιες, ου συγκροτούνται σύµφωνα µε την αρ. 11 εδ. β του άρθρου 221
του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το
Παράρτηµα 5 της αρούσας (σχέδιο σύµβασης). Κατά την διαδικασία αραλαβής
των υλικών διενεργείται οσοτικός και οιοτικός έλεγχος και εφόσον το ειθυµεί
µορεί να αραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η ειτροή αραλαβής, µετά τους ροβλεόµενους ελέγχους συντάσσει ρωτόκολλα
(µακροσκοικό – οριστικό- αραλαβής του υλικού µε αρατηρήσεις –αόρριψης
των υλικών) σύµφωνα µε την αρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα ρωτόκολλα ου συντάσσονται αό τις ειτροές κοινοοιούνται υοχρεωτικά
και στους αναδόχους.
2. Η αραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών ρωτοκόλλων αραλαβής
ραγµατοοιείται κατά την αράδοσή τους .
3. Σε ερίτωση οριστικής αόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής
οσότητας των υλικών, µε αόφαση του αοφαινοµένου οργάνου ύστερα αό
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε
άλλη, ου να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή ροθεσµία
ου ορίζεται αό την αόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η ροθεσµία ου
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του
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συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκρόθεσµος και
υόκειται
σε
κυρώσεις
λόγω
εκρόθεσµης
αράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά ου αορρίφθηκαν µέσα στην
ροθεσµία ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκτωτος και υόκειται στις ροβλεόµενες κυρώσεις.
3. Κατά τα λοιά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 208 του ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 39
Εγγυήσεις Dοιότητας
1. Στη σύµβαση ου θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα ροσφερόµενα
τρόφιµα είναι αρίστης οιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές
ροδιαγραφές των εισήµων κρατικών φορέων τροφίµων, ότι έχουν τις ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά ου ροβλέουν οι όροι αυτοί, ότι είναι ααλλαγµένα αό ξένα
σώµατα, ροσµίξεις κ.λ.. και ότι είναι κατάλληλα αό κάθε λευρά για
κατανάλωση.
2. Η Υηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οοία θα ασκήσει όταν διαιστώσει
ότι αραβιάζονται οι αραάνω διαβεβαιώσεις του ροµηθευτή. Ο ροµηθευτής
έχει την υοχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα αό αίτηση της Υηρεσίας κάθε
οσότητα τροφίµου ου ροµήθευσε, µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου
διαιστωθεί αράβαση των αραάνω διαβεβαιώσεων. Ααραίτητη ροϋόθεση
είναι ως το µέγιστο οσοστό τροφίµου ου ρέει να αντικατασταθεί δεν θα
υερβαίνει το 5% της αναληφθείσης ροµήθειας.
Οι δαάνες ειστροφής στον ροµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και
αοστολής στην Υηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα
βαρύνουν τον ροµηθευτή.
3. Εφόσον αό τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων ροκλήθηκαν αρνητικές
ειτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο ροµηθευτής υοχρεούνται να
αναλάβει όλες τις δαάνες αοκατάστασης της βλάβης ου ροξένησε αό τα
ακατάλληλα τρόφιµα, ειφυλασσόµενης της Υηρεσίας να ασκήσει και άλλα
δικαιώµατα σε βάρος του ροµηθευτή. Ειλέον, κατά την κρίση του ∆. Σ. µορεί να
κηρυχθεί έκτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέειες. Είσης, µε αόφαση του ∆. Σ.
µορεί να του ειβληθεί ρόστιµο, το οοίο οφείλει να καταβάλει ως αοζηµίωση
ρος την Υηρεσία για τη βλάβη ου ροκάλεσε. Αν ο ροµηθευτής δεν καταβάλει
το ρόστιµο κηρύσσεται έκτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέειες.
4. Αν ο ροµηθευτής καταστεί υότροος µε την ροµήθεια ακατάλληλων
τροφίµων, κηρύσσεται έκτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέειες.
ΑΡΘΡΟ 40
Εργαστηριακές εξετάσεις
Όλα τα είδη θα ρέει να είναι αρίστης οιότητας.
Η οιότητα στα είδη θα είναι ακριβώς όως αναφέρονται στις τεχνικές
ροδιαγραφές αναλυτικά. Τα τυοοιηµένα είδη ρέει να είναι ευρείας
κυκλοφορίας και να φέρουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον µετά άροδο εξαµήνου
αό της ηµεροµηνίας της ροµήθειας εφόσον έχουν ετήσια διάρκεια ισχύος, το ήµισυ
δε της ροθεσµίας ισχύος σε όλα τα άλλα τυοοιηµένα είδη.
Ο ανάδοχος της ροµήθειας ρέει οωσδήοτε να έχει υόψη του ότι τα ρος
ροµήθεια είδη θα είναι ααραίτητα σύµφωνα µε τις τεχνικές ροδιαγραφές.
Όταν η αρµόδια ειτροή αραλαβής αµφιβάλλει για την οιότητα ή την κατηγορία
ή την ροέλευση των αραδιδόµενων τροφίµων αό τον ροµηθευτή και σε
ερίτωση ου αυτός αµφισβητεί την ορθότητα της αόψεώς της, τότε η ειτροή
είναι υοχρεωµένη να άρει αντιροσωευτικό δείγµα και να το στείλει αευθείας
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στα αρµόδια εργαστήρια για εξέταση και γνωµάτευση. Η λήψη και η εξέταση των
δειγµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τα όσα
αναφέρονται στα ‘’ερί δειγµατοληψίας’’ άρθρα της αρ. 1100/87 Υουργικής
Αόφασης (κώδικας Τροφίµων και Ποτών) ΦΕΚ 788/87 (άρθρα 111-114) ή σε
ερίτωση χηµικού ή µικροβιολογικού ελέγχου ή τοξικολογικού ελέγχου τα
οριζόµενα στις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι
εριλαµβάνουν το χηµικό, το µικροβιολογικό, τον αρασιτολογικό, τον
τοξικολογικό και γενικά κάθε εργαστηριακό έλεγχο.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγµάτων και η αοστολή τους στα
αρµόδια εργαστήρια διενεργούνται όοτε αυτό κριθεί σκόιµο ή σε κάθε ερίτωση
αµφιβολίας για την οιότητα ή την ροέλευση των τροφίµων µε ευθύνη της
ειτροής αραλαβής.
Και στις δύο εριτώσεις διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου οι ειτροές
αραλαβής στέλνουν αευθείας τα δείγµατα στα αρµόδια εργαστήρια ή καλούν τις
αρµόδιες υηρεσίες οι οοίες ελέγχουν µακροσκοικά το είδος και ροβαίνουν στη
λήψη δείγµατος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.
1.
Όταν διενεργείται δειγµατοληψία κατά την αραλαβή του είδους είναι
ααραίτητη η αρουσία του ροµηθευτή ή εξουσιοδοτηµένου εκροσώου αυτού, ο
οοίος θα υογράψει το σχετικό ρωτόκολλο δειγµατοληψίας.
2.
Σε ερίτωση ου ο ροµηθευτής ή ο εκρόσωός του δεν αρευρεθεί ή
αρνείται να υογράψει το σχετικό ρωτόκολλο δειγµατοληψίας η ειτροή
σηµειώνει την αουσία ή την άρνηση και διενεργεί κανονικά την δειγµατοληψία.
Σηµειώνεται ότι εάν ζητηθεί αραδίδεται και στον ροµηθευτεί όµοιο δείγµα,
είσηµα σφραγισµένο, το οοίο θα καταχωρείται στο ρωτόκολλο δειγµατοληψίας.
3.
Η Ειτροή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα να λαµβάνει και να αοστέλλει
δείγµατα του είδους στις αρµόδιες υηρεσίες για εξέταση και ραγµατογνωµοσύνη,
όοτε το κρίνει σκόιµο µε έξοδα του ροµηθευτή. Την αοστολή του δείγµατος
δικαιούται να συνοδεύει και ο ροµηθευτής ή εκρόσωός του, αν το ζητήσει
εγγράφως µε σηµείωση στο ρωτόκολλο δειγµατοληψίας. Τα έξοδα δειγµατοληψίας
και ραγµατογνωµοσύνης θα βαρύνουν άντοτε και κάθε φορά τον ροµηθευτή.
4.Μετά την ολοκλήρωση της κάθε τµηµατικής αράδοσης και όταν διαιστωθεί (µετά
την Έκθεση Εξέτασης των δειγµάτων αό τους αρµόδιους φορείς) αό την ειτροή
αραλαβής ότι τα αραδιδόµενα είδη είναι σύµφωνα µε κάθε όρο της σύµβασης θα
συντάσσεται οριστικό τµηµατικό ρωτόκολλο αραλαβής των ειδών
Εάν κάοιο είδος είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταοκρίνεται στις ροδιαγραφές δεν
θα αραλαµβάνεται αό την ειτροή και δεν θα ειστρέφεται στον ροµηθευτή
για αντικατάσταση, σε ερίτωση δε ου ο ροµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει
το ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος η αξία του θα εκίτει αό την εγγυητική
ειστολή.
ΑΡΘΡΟ 41
Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκDτωτου – κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υοχρεωτικά έκτωτος αό τη σύµβαση και αό κάθε
δικαίωµα ου αορρέει αό αυτήν, µε αόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα αό
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, αραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο
αράτασης ου του δοθεί, σύµφωνα µε όσα ροβλέονται στο άρθρο 206 του Ν.
4412/2016 .
∆εν κηρύσσεται έκτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή αραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα ου
εκτελεί τη σύµβαση.
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β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα ου κηρύσσεται έκτωτος αό την σύµβαση, ειβάλλονται,
µε αόφαση του αοφαινόµενου οργάνου, ύστερα αό γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, το οοίο υοχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο ρος αροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι αρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Ειλέον µορεί να ειβληθεί ο ροβλεόµενος αό το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αοκλεισµός του αναδόχου αό τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων
συµβάσεων.
2.Αν το υλικό φορτωθεί - αραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της αράτασης ου χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο 206 του Ν.4412/16, ειβάλλεται ρόστιµο 5% εί της συµβατικής αξίας της
οσότητας ου αραδόθηκε εκρόθεσµα.
Το αραάνω ρόστιµο υολογίζεται εί της συµβατικής αξίας των εκρόθεσµα
αραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.
Σε ερίτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το ρόστιµο και οι τόκοι ειβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 42
ΤρόDος Dληρωµής – Κρατήσεις
Η ληρωµή του αναδόχου θα ραγµατοοιηθεί µε την καταβολή του 100% της
συµβατικής αξίας µετά την οριστική αραλαβή των ειδών , συνολικής ή
τµηµατικής.
Η ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την ροσκόµιση των νοµίµων
αραστατικών και δικαιολογητικών ου ροβλέονται αό τις διατάξεις του άρθρου
200 αρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ου τυχόν ήθελε
ζητηθεί αό τις αρµόδιες υηρεσίες του ∆ήµου ου διενεργούν τον έλεγχο και την
ληρωµή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ειβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
αράδοση του υλικού στον τόο και µε τον τρόο ου ροβλέεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Ενδεικτικά βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α)Κράτηση 0,06% η οοία υολογίζεται εί της αξίας κάθε ληρωµής ρο φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης Υέρ της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όως ισχύει). Η κράτηση ειβαρύνεται µε
χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% , ου αοδίδεται αό την αναθέτουσα
αρχή στο ∆ηµόσιο , σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ερί χαρτοσήµου .
β) Κράτηση ύψους 0,02% υέρ του ∆ηµοσίου, η οοία υολογίζεται εί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης. Το οσό αυτό
αρακρατείται σε κάθε ληρωµή αό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 4% εί του καθαρού οσού της
σύµβασης.
δ) Κάθε άλλη κράτηση , ροβλεόµενη αό την κείµενη νοµοθεσία
Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο .
ΑΡΘΡΟ 43
∆ηµοσίευση - Ανάρτηση
Α. ∆ηµοσίευση στην ΕDίσηµη Εφηµερίδα της ΕυρωDαϊκής Ένωσης
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Προκήρυξη της αρούσας σύµβασης αεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση
στις 13/6/2017 στην Υηρεσία Εκδόσεων της Ευρωαϊκής Ένωσης.
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό εDίDεδο
Το λήρες κείµενο της αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το λήρες κείµενο της αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη
διαδικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όου έλαβε
Συστηµικό Αριθµό : 42668
Προκήρυξη (ερίληψη της αρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύο σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και σε δύο ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία
νοµαρχιακές και τοικές εφηµερίδες , σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η ροκήρυξη (ερίληψη της αρούσας ∆ιακήρυξης) όως ροβλέεται στην
ερίτωση 16 της αραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
και στο ΚΗΜ∆ΗΣ .
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγρινίου ,
στη διεύθυνση (URL) : www.cityofagrinio.gr στην διαδροµή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ►
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► 2017 , στις 13/6/2017.
Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύο βαρύνει τον ανάδοχο .
Άρθρο 44
∆ιατάξεις-συµβατικά έγγραφα
Για κάθε θέµα ου δεν ρυθµίζεται αό την αρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και οι λοιές διατάξεις ου µνηµονεύονται στο
ροοίµιο της διακήρυξης.
Συµβατικά έγραφα είναι τα ακόλουθα:
1.H Προκήρυξη της Σύµβασης, όως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Είσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωαϊκής Ένωσης
2.H αρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα ου αοτελούν αναόσαστο µέρος
αυτής .
3. Το Ευρωαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]
4. Οι συµληρωµατικές ληροφορίες ου τυχόν αρέχονται στο λαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις ροδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. Η αρίθµ.102/2017 Μελέτη
6. Το σχέδιο της σύµβασης

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:ΜΕΛΕΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
Fax:2641052543

Αρ. Μελέτης: 102/16-5-2017
ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η αρούσα µελέτη αφορά την ροµήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη των
αναγκών του Νοµικού Προσώου Κοινωφελής Ειχείρηση ∆ήµου Αγρινίου για
διάστηµα ως 31/12/2018 ροϋολογισµού 46.391,04 Ευρώ συµεριλαµβανοµένου
του αναλογούντος ΦΠΑ 13% & 24 % κατά ερίτωση. Ειδικότερα αφορά την
ροµήθεια ειδών αντοωλείου- οτών-αναψυκτικών –χυµών για τις ανάγκες των
κυλικείων των ∆ηµοτικών Κινηµατογράφων (Άνεσις και Ελληνίς) και του
Εντευκτηρίου σύµφωνα µε το αίτηµά της .
Οι οσότητες της µελέτης είναι ενδεικτικές και το Νοµικό Πρόσωο
διατηρεί το δικαίωµα να τροοοιήσει τις οσότητες ανάλογα µε τις ανάγκες του.
Σε ερίτωση ου τροοοιηθούν οι οσότητες ου αναφέρονται στην τεχνική
εριγραφή, µετά αό ειδοοίηση της Υηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή στην
τιµή µονάδας(τιµή ροσφοράς) µετά την κύρωση του διαγωνισµού.
Το Νοµικό Πρόσωο δεν υοχρεούται στην εξάντληση είτε των οσοτήτων
είτε της ίστωσης της µελέτης αλλά έχει το δικαίωµα να αορροφά κατά τη
διάρκεια της σύµβασης τις αναγκαίες οσότητες εκ των ειδών σύµφωνα µε τις κάθε
φορά διαµορφούµενες ανάγκες του, δεδοµένης της αδυναµίας εακριβούς
ροσδιορισµού των αναγκών του ανά είδος και οσότητα κατά τη διάρκεια της
υλοοίησης της ροµήθειας αυτής, χωρίς όµως να υερβαίνει το συνολικό οσό του
ενδεικτικού ροϋολογισµού.
Η εκτέλεσης ροµήθειας θα ραγµατοοιηθεί µετά αό ηλεκτρονικό άνω των
ορίων (διεθνή) ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ροσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την λέον συµφέρουσα αό οικονοµική άοψη ροσφορά µόνο
βάσει τιµής η οοία εκφράζεται ως τη χαµηλότερη τιµή για τα είδη των τµηµάτων
αντοωλείου- οτών-αναψυκτικών –χυµών.
Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .

Αγρίνιο16-5-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγρίνιο, 16-5-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
Fax:2641052543
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Αρ. Μελέτης: 102/16-5-2017
ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υό ροµήθεια είδη έχουν τις αρακάτω τεχνικές ροδιαγραφές:
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ :
Τα είδη θα είναι άριστης οιότητας , στις αντίστοιχες συσκευασίες στις οοίες θα
αναγράφονται τα ααραίτητα στοιχεία σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις .
Όλα τα είδη να είναι εώνυµα,
ου κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά,
τυοοιηµένα σε αεροστεγείς συσκευασίες ου θα αναγράφουν την εµορική τους
ονοµασία. Αναλυτικά τα είδη αναφέρονται στον αναλυτικό ροϋολογισµό της
αρούσας µελέτης .
Ειδικότερα:
ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 1 Kg: µε σύνθεση αλάτι και φυτικά έλαια µε άρωµα
βουτύρου, χρήση ως καρύκευµα για ο κορν, σε συσκευασία λαστικής σακούλας
εντός χαρτοκιβωτίου στην οοία να αναγράφονται οι ααραίτητες ενδείξεις (
εωνυµία , συστατικά , ηµεροµηνία λήξης κ.λ.. )
ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΠ ΚΟΡΝ: µε σύνθεση αό φυτικά λιαρά-φυτικά
έλαια, µε άρωµα βουτύρου σε συσκευασία λαστικού δοχείου3,5kgr στο οοίο να
αναγράφονται τα
συστατικά και η ηµεροµηνία λήξης
ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΙΛΟΥ (ΣΤΑΦΥΛΙ-ΚΕΡΑΣΙ-ΒΥΣΣΙΝΟ): Το ροσφερόµενο
είδος θα ρέει να είναι Α οιότητας και να ληροί ότι αναφέρονται στον Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές και
αγορανοµικές διατάξεις. Να ροέρχεται αό φρούτα Α οιότητας (σταφύλι , κεράσι,
βύσσινο) χωρίς συντηρητικά. Σε συσκευασία λαστική ή γυάλινη στην οοία να
αναγράφεται οι ααραίτητες ενδείξεις.
ΠΑΣΤΕΛΙ : Γλύκισµα αό σουσάµι και µέλι άριστης οιότητας σε αεροστεγή
συσκευασία 71γρ. στην οοία να αναγράφονται όλες οι ααραίτητες ενδείξεις .
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ & ΓΕΜΙΣΤΑ ( ΣΟΚΟΛΑΤΑ & ΦΡΑΟΥΛΑ) :
αρασκευασµένα αό δηµητριακά , γάλα , φυτικά έλαια κ.α. . Σε αεροστεγή
συσκευασία των 225 γρ και 125γρ αντίστοιχα, στην οοία να αναγράφονται τα
ααραίτητα στοιχεία ( εωνυµία , εργοστάσιο αρασκευής , συστατικά, ηµεροµηνία
λήξης κ.λ..
ΝΕΡΟ 0,5L :. Το ροσφερόµενο είδος να ληροί τους όρους του άρθρου 149 του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές και
αγορανοµικές διατάξεις. Nα είναι µη αεριούχο µεταλλικό νερό σε φιάλη των 0,5Lit
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(PET) κατάλληλη για τρόφιµα. Το φυσικό µεταλλικό νερό να έχει αοκλειστικά
υόγεια ροέλευση και να εµφιαλώνεται εί τόου στην ηγή ροέλευσής του
(συνήθως γεώτρηση).
ΑΛΜΥΡΑ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ ΣΝΑΚ :
Γαριδάκια, φουντούνια , σοκοφρέτα, γκοφρετάκια τύου ΚΙΤ-ΚΑΤ, κρουασάν µε
γέµιση σοκολάτα , νάτσος –σάλτσες για νάτσος ( τυρί , άρικα ,κ.λ..) , σοκολάτα
γάλακτος- αµυγδάλου - γεµιστή τύου mars , ουράκια σοκολάτας , ατατάκια
και τσίχλες όως αναφέρονται στον αναλυτικό ροϋολογισµό της αρούσας ,
άριστης οιότητας
ου κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά, τυοοιηµένα σε
αεροστεγείς συσκευασίες ου θα αναγράφουν την εµορική τους ονοµασία και όλα
τα ααραίτητα στοιχεία .
ΠΑΓΩΤΟ, αρασκευασµένο αό αγνά υλικά µε γεύση βανίλια και σοκολάτα .
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ :
ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ/ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ / ΦΥΣΤΙΚΙΑ , ρόσφατης αραγωγής τυοοιηµένη
αεροστεγή συσκευασία στην οοία να αναγράφονται η εωνυµία , η χώρα
ροέλευση και ηµεροµηνία λήξης
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΠΟΠ-ΚΟΡΝ :
Ειδική οικιλία σόρων
καλαµοκιού για
αρασκευή ο κορν σε συσκευασία χάρτινου σάκου στην οοία να αναγράφεται
ροέλευση και ηµεροµηνία λήξης . Να είναι ααλλαγµένο αό έντοµα και
αράσιτα. Να µην είναι γενετικά τροοοιηµένο ροϊόν.
ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ: Πλήρες
συµυκνωµένο µη
ζαχαρούχο γάλα το οοίο ληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ααιτήσεις του
άρθρου 7 του Π.∆ 56/95.Να έχει ευχάριστη υόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική
οσµή του αφυδατωµένου γάλακτος και το χρώµα του να είναι λευκό ή υόλευκο. Να
έχει ελαφρώς κρεµώδη σύσταση, να είναι οµοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή άλλες
αοθέσεις) και το λίος του να µην διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο στρώµα µέσα στα
κουτιά. Να είναι ααλλαγµένο αό ξένες ύλες. Να µην αρουσιάζει ήξη του
εριεχοµένου (ολική ή µερική), ιζήµατα στον υθµένα των συσκευασιών,
αοχωρισµό του λίους ή ενδείξεις σήψης. Η εριεκτικότητα σε λίος να είναι 7,5%
(τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον και το ολικό στερεό υόλειµµα (ΟΣΥ)
γάλακτος 25% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον.
Μετά την αραίωση να ροκύτει γάλα ενός lit και ειδικού βάρους 1,028 g/lit
σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Π. άρθρο 80 αρ.3 και ολικό στερεό υόλειµµα (ΟΣΥ) γάλακτος
25% του βάρους τουλάχιστον.
Το συµυκνωµένο γάλα να είναι συσκευασµένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά ή
σε συσκευασία Tetra Pak ή άλλη ανάλογη συσκευασία, µε εριεχόµενο βάρος
170gr και ατοµική µερίδα 15γρ. σε συσκευασία 10 τεµ.
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ –ΠΟΤΑ
ΛΕΜΟΝΑ∆Α - ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α(µε ή χωρίς ανθρακικό)–ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ ΚΑΙ ΚΟΛΑ LIGHT: Το
ροϊόν να είναι Α οιότητας και να ληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να είναι σε συσκευασία
ατοµική
συσκευασία 0,33 ml σε δοχείο αλουµινίου . Στη συσκευασία θα αναγράφονται η
ηµεροµηνία εµφυάλωσης και η ηµεροµηνία λήξης και όλες οι ααραίτητες ενδείξεις
.
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ( ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΙ ΤΡΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ , ΒΥΣΣΙΝΟ ) Φυσικός
χυµός φρούτων Α οιότητας ου να ληροί ότι αναφέρονται στον Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις, αό
υγιή και ώριµα φρούτα, ενός ή ολλών ειδών, µε µηχανικές µεθόδους λήψης και ου
έχει το χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των φρούτων αό
τα οοία ροέρχεται. Οι οργανολητικοί χαρακτήρες των ροϊόντων ρέει να είναι
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άµεµτοι και να µην αρέχουν ενδείξεις χρησιµοοιήσεως µειονεκτικών ρώτων
υλών ή ατελούς εεξεργασίας.
Οι φυσικοί ατοµικοί χυµοί φρούτων συσκευασίας των 250ml θα ρέει να είναι σε
συσκευασία Tetra Pak και Tetra Brik, χωρίς ροσθήκη συντηρητικών, µε ένδειξη
ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης.
ΤΣΙΠΟΥΡΟ : Προϊόν άριστης οιότητας αό αόσταγµα στεµφύλων σταφυλής µε
το λούσιο άρωµα και γεύση, µε ή χωρίς γλυκάνισο, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών και την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την αραγωγή και
διάθεση αλκοολούχων οτών. Με εριεκτικότητα σε αλκοόλ µεταξύ 360-450 .
ΚΡΑΣΙ: Προϊόν άριστης οιότητας αό ζύµωση των σταφυλιών ή του χυµού τους
σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και την ισχύουσα νοµοθεσία
σχετικά µε την αραγωγή και διάθεση αλκοολούχων οτών. Με 11-17 αλκοολικούς
βαθµούς. Σε συσκευασία 187 ml.
ΟΥΖΟ:
Παραδοσιακό ροϊόν ου αράγεται από απόσταγµα σιτηρών και

αρωµατίζεται µέσω της διαδικασίας της απόσταξης, µε βότανα και καρπούς, µε
κυρίαρχο το γλυκάνισο , εµφυαλωµένο σε γυάλινη φιάλη 700 ml.
ΑΕΡΙΟΥΧΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ µε 4-5% ακλοόλ σε γυάλινη φιάλη 275 ml.
ΜΠΥΡΑ σε µεταλλικό κουτί 330 ml .
ΟΥΙΣΚΙ -ΤΖΙΝ –ΜΑΡΤΙΝΙ-ΤΕΚΙΛΑ – ΒΟΤΚΑ : Αλκοολούχο οτό εµφυαλοµένο
σε γυάλινη φιάλη 700 ml.
ΠΑΓΩΤΟ, αρασκευασµένο αό αγνά υλικά µε γεύση βανίλια και σοκολάτα .
ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ :
1.ΚΟΥΤΙ χάρτινο για ο-κορν 50 &75 γρ .
2. ΘΗΚΗ ΝΑΤΣΟΣ χάρτινη .
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
Οι συσκευασίες ου αναφέρονται αραάνω είναι αυτές ου κυκλοφορούν
ευρέως στο ελεύθερο εµόριο . Γίνονται δεκτές συσκευασίες ου αρουσιάζουν
µικρές αοκλίσεις αό αυτές της µελέτης. Στην ερίτωση αυτή οι ενδιαφερόµενοι
θα ρέει να δηλώσουν στην ροσφορά τους µε σαφήνεια την ροσφερόµενη
συσκευασία ανά είδος και να καταθέσουν, ειλέον των εντύων ου εξάγει το
σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ) , έντυο τεχνικής ροσφοράς στο οοίο να αναφέρεται η
ροσφερόµενη συσκευασία του ροϊόντος και έντυο οικονοµικής ροσφοράς στο
οοίο θα αναφέρεται η τιµή της ροσφερόµενης συσκευασίας και η τιµή ου
δηλώθηκε στο σύστηµα ου αντιστοιχεί στη συσκευασία της µελέτης.

Αγρίνιο, 16-5-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγρίνιο, 16-5-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
Fax:2641052543

Αρ. Μελέτης: 102/16-5-2017
ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.∆.Α.) .
ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ
Α/Α ΤΜΗΜΑ
ΠΟΣΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8
4.685,18
22.267,00
26.952,18
ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ2 ΧΥΜΟΙ CPV :15900000-7
3.078,36
15.904,86
12.826,50
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
3 CPV:15000000-8
684,00 3.534,00 €
2.850,00
ΣΥΝΟΛΑ

37.943,50

8.447,54

Αγρίνιο, 16-5-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγρίνιο, 16-5-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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46.391,04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
Fax:2641052543

Αρ. Μελέτης: 102/16-5-2017
ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.∆.Α.).
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣ
ΤΟ
ΦΠΑ

58,20

300,70

24%

1.130,50

271,32

1.401,82

24%

0,75

150,00

19,50

169,50

13%

200

0,50

100,00

13,00

113,00

13%

τεµάχιο

1.600

0,56

896,00

215,04

1.111,04

24%

τεµάχιο

300

0,56

168,00

40,32

208,32

24%

κιλό

20

7,00

140,00

33,60

173,60

24%

κιλό

2.200

2,20

4.840,00

629,20

5.469,20

13%

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΟΠ
1 ΚΟΡΝ

κιλό

50

4,85

242,50

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ
ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΟΠ
2 ΚΟΡΝ 3,5kgr

τεµάχιο

70

16,15

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
ΜΕΡΙ∆ΕΣ ∆ΙΧΤΥ
3 150gr.

τεµάχιο

200

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
4 ΤΩΝ 170gr.

τεµάχιο

5 ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ 40gr
ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ
ΤΥΠΟΥ ΚΙΤ-ΚΑΤ
6 42 γρ

ΕΙ∆ΟΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ
7 ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
9 22kgr

38

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7010 80gr

τεµάχιο

500

0,60

300,00

72,00

372,00

24%

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜ.ΦΡΑΟΥΛΑ
11 85γρ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
12 85gr

τεµάχιο

200

0,70

140,00

33,60

173,60

24%

τεµάχιο

500

0,70

350,00

84,00

434,00

24%

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ13 ΜΠΕΡ 225γρ

τεµάχιο

400

0,90

360,00

86,40

446,40

24%

14 ΝΑΤΣΟΣ 500 γρ

τεµάχιο

300

2,80

840,00

201,60

1.041,60

24%

15 ΝΕΡΟ 0,5L

τεµάχιο

5.000

0,18

900,00

117,00

1.017,00

13%

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
- ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ
16 100gr

τεµάχιο

1.500

1,00

1.500,00

360,00

1.860,00

24%

τεµάχιο

1.450

1,00

1.450,00

348,00

1.798,00

24%

τεµάχιο

800

1,00

800,00

192,00

992,00

24%

κιλό

30

6,00

180,00

43,20

223,20

24%

τεµάχιο

250

0,90

225,00

54,00

279,00

24%

τεµάχιο

3.000

1,00

3.000,00

720,00

3.720,00

24%

τεµάχιο

400

1,15

460,00

110,40

570,40

24%

τεµάχιο

15

30,00

450,00

108,00

558,00

24%

τεµάχιο

1.000

1,10

1.100,00

264,00

1.364,00

24%

τεµάχιο

1.000

0,90

900,00

216,00

1.116,00

24%

τεµάχιο

300

0,60

180,00

43,20

223,20

24%

τεµάχιο

1.000

0,40

400,00

96,00

496,00

24%

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
17 - ΦΙΣΤΙΚΙΑ 100gr
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
-ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ
18 100gr
19 ΠΑΓΩΤ0
20 ΠΑΣΤΕΛΙΑ 71gr
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ
21 90gr

22

23

25

26

27

ΠΟΥΡΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
115gr
ΣΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ
ΝΑΤΣΟΣ
ΚΙΒΩΤΙΟ 45 ΤΕΜ
ΤΩΝ 90 gr(τυρί άρικα και
άλλες γεύσεις)
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ 70
gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 60
gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΣ
31ΓΡ

28 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ

39

40gr
29 ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr
ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ
30 45gr

τεµάχιο

300

0,80

240,00

57,60

297,60

24%

τεµάχιο

1.500

0,55

825,00

198,00

1.023,00

24%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ CPV :15900000-7

22.267,00

4.685,18

26.952,18

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

τεµάχιο

2.500

0,60

1.500,00

Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣ
ΤΟ
ΦΠΑ

360,00

1.860,00

24%

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆
1 Α 330ml
ΛΕΜΟΝΑ∆Α
2 330ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΓΚΑΖΟΖΑ
ΤΥΠΟΥ SPRITΕ
3 330 ml

τεµάχιο

2.100

0,60

1.260,00

302,40

1.562,40

24%

τεµάχιο

800

0,60

480,00

115,20

595,20

24%

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ KOLA
4 330 ml

τεµάχιο

3.000

0,60

1.800,00

432,00

2.232,00

24%

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ KOLA
5 LIGHT 330 ml
ΑΕΡΙΟΥΧΟ
ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΟ
ΠΟΤΟ 4-5%
ΑΛΚΟΟΛ - 275
6 ml

τεµάχιο

300

0,60

180,00

43,20

223,20

24%

τεµάχιο

1.500

1,80

2.700,00

648,00

3.348,00

24%

7 ΜΠΥΡΑ 0,33L

τεµάχιο

4.000

0,75

3.000,00

720,00

3.720,00

24%

ΧΥΜΟΣ
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ
8 250 ml

τεµάχιο

200

0,63

126,00

30,24

156,24

24%

ΧΥΜΟΣ
9 ΒΥΣΣΙΝΟ 250ml

τεµάχιο

200

0,60

120,00

28,80

148,80

24%

10 OYIΣΚΙ 700 ml

τεµάχιο

50

15,50

775,00

186,00

961,00

24%

11 TZIN 700 ml

τεµάχιο

5

15,50

77,50

18,60

96,10

24%

12 ΜΑΡΤΙΝΙ 1000ml

τεµάχιο

10

10,00

100,00

24,00

124,00

24%

13 ΒΟΤΚΑ 700ml

τεµάχιο

10

15,30

153,00

36,72

189,72

24%

14 TEKIΛΑ 700 ml

τεµάχιο

10

18,50

185,00

44,40

229,40

24%

15 ΚΡΑΣΙ 187ml

τεµάχιο

100

1,70

170,00

40,80

210,80

24%

16 ΟΥΖΟ 700 ml

τεµάχιο

20

10,00

200,00

48,00

248,00

24%

12.826,50

3.078,36

15.904,86

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CPV:15000000-8

40

A/A

ΕΙ∆ΟΣ
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ 75
1 γρ
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ 50
2 γρ
Χάρτινη θήκη
3 ΝΑΤΣΟΣ

ΜΟΝΑ
∆Α
ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ
Α∆ΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

TEMAX
IO

15000

0,06

900

15000

0,05

750

30000

0,04

1200

TEMAX
IO
TEMAX
IO

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3:

2850

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-3

37.943,50

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
1.116,00
216 €

930,00
180 €
1.488,00
288 €
3.534,00
684,00 €
8.447,54

46.391,04

Αγρίνιο16-5-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Αγρίνιο, 16-5-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΠΟΣΟΣ
ΤΟ
ΦΠΑ

24%

24%
24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
Fax:2641052543

Αρ. Μελέτης: 102/16-5-2017
ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο :Αντικείµενο
Αντικείµενο της αρούσας είναι η ροµήθεια ειδών σίτισης για την
κάλυψη των αναγκών του Νοµικού Προσώου Κοινωφελής Ειχείρηση ∆ήµου
Αγρινίου
για διάστηµα ως 31/12/2018, ροϋολογισµού 46.391,04 Ευρώ
συµεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ειδικότερα αφορά την ροµήθεια
ειδών αντοωλείου- οτών-αναψυκτικών –χυµών για τις ανάγκες των κυλικείων
των ∆ηµοτικών Κινηµατογράφων (Άνεσις και Ελληνίς) και του Εντευκτηρίου .
Αναλυτικά τα είδη και οι τεχνικές ροδιαγραφές τους εριγράφονται στις τεχνικές
ροδιαγραφές και τον αναλυτικό ροϋολογισµό της αρούσας.
Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της ροµήθειας διέονται αό τις
διατάξεις:
1.του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων ,
Προµηθειών και Υηρεσιών (ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
2. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)
3. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αοκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)
4.του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013)
Άρθρο 3ο :ΤρόDος εκτέλεσης της Dροµήθειας
Η εκτέλεση της ροµήθειας αυτής θα ραγµατοοιηθεί µε ανοικτό
ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό µε τους όρους ου καθορίζει η Οικονοµική
Ειτροή σύµφωνα και µε κριτήριο κατακύρωσης τη λέον συµφέρουσα αό
οικονοµική άοψη ροσφορά µόνο βάσει τιµής
η οοία εκφράζεται ως τη
χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ειδών ανά τµήµα όως αυτά αναφέρονται στην
αρούσα µελέτη .
Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία
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Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού
Β) Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές
Γ) Ενδεικτικός Προϋολογισµός
∆) Συγγραφή υοχρεώσεων
Άρθρο 5ο : Κατακύρωση αDοτελέσµατος
Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοοιεί εγγράφως τον
ροσφέροντα / στους ροσφέροντες , στους οοίους ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («ροσωρινό ανάδοχο»), να υοβάλει εντός ροθεσµίας, 15 ηµερών
αό την κοινοοίηση της σχετικής έγγραφης ειδοοίησης σε αυτόν, τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης όως αυτά αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης .
Η διαδικασία ελέγχου των αραάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη ρακτικού αό το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αοφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη αόφασης
είτε για την κήρυξη του ροσωρινού αναδόχου ως εκτώτου είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αοτελέσµατα του ελέγχου των
αραάνω δικαιολογητικών, εικυρώνονται µε την αόφαση κατακύρωσης η οοία
κοινοοιείται αµέσως , µαζί µε αντίγραφο όλων των ρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των ροσφορών, σε κάθε ροσφέροντα εκτός αό τον
ροσωρινό ανάδοχο µε κάθε ρόσφορο τρόο.
Αναλυτικά η διαδικασία κατακύρωσης αναφέρεται στα άρθρα 103,104 & 105 του
Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6ο :Ανακοίνωση αDοτελέσµατος
Μετά την εέλευση των εννόµων αοτελεσµάτων της αόφασης κατακύρωσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 , η αναθέτουσα αρχή ροσκαλεί τον
ανάδοχο / τους αναδόχους να ροσέλθει για την υογραφή του συµφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ηµερών αό την κοινοοίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
ρόσκλησης.
Εάν ο ανάδοχος δεν ροσέλθει να υογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην
ροθεσµία ου ορίζεται στην ειδική ρόκληση, κηρύσσεται έκτωτος, καταίτει
υέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον ροσφέροντα ου υέβαλε την αµέσως εόµενη λέον συµφέρουσα αό
οικονοµική άοψη ροσφορά. Αν κανένας αό τους ροσφέροντες δεν ροσέλθει
για την υογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται,
σύµφωνα µε την ερίτωση δ' της αραγράφου 2 του άρθρου 106.
Άρθρο 6ο : Χρόνος ισχύς της σύµβασης
Η σύµβαση ισχύει για το διάστηµα ως 31/12/2018.
Η σύµβαση δύναται να αραταθεί ως την ανάδειξη νέου αναδόχου και για
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών χωρίς κατά την
αράταση να υάρχει υέρβαση του συµβατικού οσού.
Άρθρο 7ο : Παράδοση - Παραλαβή
Η αράδοση
των
ρος ροµήθεια ειδών θα γίνει, τµηµατικά ,σε
αοθηκευτικό χώρο των κυλικείων των ∆ηµοτικών Κινηµατογράφων (Άνεσις και
Ελληνίς) και του Εντευκτηρίου .
Η ΚΕ∆Α δεν υοχρεούται στην εξάντληση είτε των οσοτήτων είτε της ίστωσης
της σύµβασης . Είσης σε ερίτωση ου τροοοιηθούν οι οσότητες ου
αναφέρονται στην τεχνική εριγραφή, µετά αό ειδοοίηση της Υηρεσίας, δεν θα
γίνει καµία αλλαγή στην τιµή µονάδας (τιµή ροσφοράς) µετά την κύρωση του
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διαγωνισµού και µε την ροϋόθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών ου τελικά
θα αραγγελθούν δεν θα υερβεί το οσό της σύµβασης. Ο ανάδοχος υοχρεούται
να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο αραλαβής ή
χρησιµοοίησης τους.
Άρθρο 8ο:Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο ροµηθευτής στον οοίο θα γίνει η κατακύρωση της ροµήθειας, υοχρεούται να
καταθέσει ρο ή κατά την υογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς
υλοοίησης της ροµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 5% (έντε
εί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Κατά τα λοιά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των
κειµένων διατάξεων, ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα εξόφλησης των τιµολογίων. Ο
ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο.
Άρθρο 10ο : ΛοιDές διατάξεις
Κατά τα λοιά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 ,του Ν.3852/2010 και του
Ν. 4412/2016.

Αγρίνιο16-5-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Αγρίνιο, 16-5-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
2.1 Εγγυητική ΕDιστολή Συµµετοχής
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς:
Την Αναθέτουσα Αρχή
Πλήρης ∆ιεύθυνση
Εγγυητική εDιστολή µας υD’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την αρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανειφύλακτα αραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υέρ {Σε ερίτωση µεµονωµένης
εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}
{ή σε ερίτωση Ένωσης ή Κοινοραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοραξίας, ατοµικά για κάθε µια αό αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της Ένωσης ή Κοινοραξίας,} και µέχρι του οσού των ευρώ......................... για τη
συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµληρώνετε την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο (συµληρώνετε τον τίτλο
του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συµληρώνετε τον ροϋολογισµό µε
διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε τη
µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Η αρούσα εγγύηση καλύτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις αό τη
συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό αορρέουσες υοχρεώσεις.
{Σε ερίτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε ερίτωση Ένωσης ή Κοινοραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοραξίας
ατοµικά για κάθε µια αό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υόχρεων
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοραξίας. }
Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οοίο και
υοχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία αό µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της ααίτησής σας,
µέσα σε έντε (5) ηµέρες αό την έγγραφη ειδοοίησή σας.
Η αρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση ρος την Τράεζα : ο
χρόνος ισχύος ρέει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες
του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αοδεχόµαστε να αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα αό έγγραφη
δήλωσή σας, µε την ροϋόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υοβληθεί ριν
αό την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε ερίτωση κατάτωσης της εγγύησης, το οσό της κατάτωσης υόκειται στο
εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ειστολές της Τράεζάς µας, οι οοίες
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµεριλαµβανοµένης
και της αρούσης, δεν ξεερνάνε το όριο το οοίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για
την Τράεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υογραφή)

45

2.2 Εγγυητική ΕDιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς:
Την Αναθέτουσα Αρχή
Πλήρης ∆ιεύθυνση
Εγγυητική εDιστολή µας υD’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την αρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανειφύλακτα αραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υέρ
{Σε ερίτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός ………….
Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε ερίτωση Ένωσης ή Κοινοραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοραξίας, ατοµικά για κάθε µία αό αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της Ένωσης ή Κοινοραξίας},και µέχρι του οσού των ευρώ........................., για την
καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό................... ου αφορά στο διαγωνισµό της
(συµληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε
αντικείµενο (συµληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας
(συµληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν εριλαµβάνει ή
όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οοίο και
υοχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία αό µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της ααίτησής σας,
µέσα σε έντε (5) ηµέρες αό την έγγραφη ειδοοίησή σας.
Η αρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση ρος την Τράεζα : ο
χρόνος ισχύος ρέει να είναι τουλάχιστον ένα έτος έραν της χρονικής διάρκειας
του έργου, όως αυτή ορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο της διακήρυξης)ή µέχρις ότου
λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µορούµε να θεωρήσουµε την Τράεζά µας
ααλλαγµένη αό κάθε σχετική υοχρέωση.
Αοδεχόµαστε να αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα αό έγγραφη
δήλωσή σας, µε την ροϋόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υοβληθεί ριν
αό την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε ερίτωση κατάτωσης της εγγύησης, το οσό της κατάτωσης υόκειται στο
εκάστοτε ισχύον άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Ειστολές της Τράεζάς µας, οι οοίες
έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµεριλαµβανοµένης και
της αρούσης, δεν ξεερνάνε το όριο το οοίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την
Τράεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.∆.Α.).
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΟΠ
1 ΚΟΡΝ

κιλό

50

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ
ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΟΠ
2 ΚΟΡΝ 3,5kgr

τεµάχιο

70

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
ΜΕΡΙ∆ΕΣ ∆ΙΧΤΥ
3 150gr.

τεµάχιο

200

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
4 ΤΩΝ 170gr.

τεµάχιο

200

5 ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ 40gr

τεµάχιο

1.600

ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ
ΤΥΠΟΥ ΚΙΤ-ΚΑΤ
6 42 γρ

τεµάχιο

300

ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ
7 ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
9 22kgr

κιλό

20

Κιλό

2.200

ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7010 80gr

τεµάχιο

500

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜ.ΦΡΑΟΥΛΑ
11 85γρ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΑ
12 ΣΟΚΟΛΑΤΑ 85gr

τεµάχιο

200

τεµάχιο

500

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ13 ΜΠΕΡ 225γρ

τεµάχιο

400

14 ΝΑΤΣΟΣ 500 γρ

τεµάχιο

300

15 ΝΕΡΟ 0,5L

τεµάχιο

5.000
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ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ
16 100gr
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 17 ΦΙΣΤΙΚΙΑ 100gr
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ
18 100gr
19 ΠΑΓΩΤ0
20 ΠΑΣΤΕΛΙΑ 71gr
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ
21 90gr
ΠΟΥΡΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
22 115gr
ΣΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ
ΝΑΤΣΟΣ
ΚΙΒΩΤΙΟ 45 ΤΕΜ
ΤΩΝ 90 gr(τυρί άρικα και
23 άλλες γεύσεις)
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ 70
25 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
26 ΓΑΛΑΚΤΟΣ 60 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΣ
27 31ΓΡ
ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ
28 40gr
29 ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr
ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ
30 45gr

τεµάχιο

1.500

τεµάχιο

1.450

τεµάχιο

800

κιλό

30

τεµάχιο

250

τεµάχιο

3.000

τεµάχιο

400

τεµάχιο

15

τεµάχιο

1.000

τεµάχιο

1.000

τεµάχιο

300

τεµάχιο

1.000

τεµάχιο

300

τεµάχιο

1.500

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ CPV :15900000-7

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α
1 330ml
ΛΕΜΟΝΑ∆Α
2 330ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΓΚΑΖΟΖΑ
ΤΥΠΟΥ SPRITΕ
3 330 ml

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ.
τεµάχιο

2.500

τεµάχιο

2.100

τεµάχιο

800
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ KOLA
4 330 ml

τεµάχιο

3.000

τεµάχιο

300

τεµάχιο

1.500

7 ΜΠΥΡΑ 0,33L

τεµάχιο

4.000

ΧΥΜΟΣ
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ
8 250 ml

τεµάχιο

200

ΧΥΜΟΣ
9 ΒΥΣΣΙΝΟ 250ml

τεµάχιο

200

10 OYIΣΚΙ 700 ml

τεµάχιο

50

11 TZIN 700 ml

τεµάχιο

5

12 ΜΑΡΤΙΝΙ 1000ml

τεµάχιο

10

13 ΒΟΤΚΑ 700ml

τεµάχιο

10

14 TEKIΛΑ 700 ml

τεµάχιο

10

15 ΚΡΑΣΙ 187ml

τεµάχιο

100

16 ΟΥΖΟ 700 ml

τεµάχιο

20

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ KOLA
5 LIGHT 330 ml
ΑΕΡΙΟΥΧΟ
ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΟ
ΠΟΤΟ 4-5%
ΑΛΚΟΟΛ - 275
6 ml

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CPV:15000000-8

A/A
1

ΕΙ∆ΟΣ
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ 75 γρ

2
3

Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ 50 γρ
Θήκη ΝΑΤΣΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

TEMAXIO

15000

TEMAXIO
TEMAXIO

15000
30000
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

3.2ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.∆.Α.).
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΟΠ
1 ΚΟΡΝ

κιλό

50

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ
ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΟΠ
2 ΚΟΡΝ 3,5kgr

τεµάχιο

70

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
ΜΕΡΙ∆ΕΣ ∆ΙΧΤΥ
3 150gr.

τεµάχιο

200

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
4 ΤΩΝ 170gr.

τεµάχιο

200

5 ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ 40gr

τεµάχιο

1.600

ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ
ΤΥΠΟΥ ΚΙΤ-ΚΑΤ
6 42 γρ

τεµάχιο

300

κιλό

20

κιλό

2.200

ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ
7 ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
9 22kgr
ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7010 80gr

τεµάχιο

500

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜ.ΦΡΑΟΥΛΑ
11 85γρ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΑ
12 ΣΟΚΟΛΑΤΑ 85gr

τεµάχιο

200

τεµάχιο

500

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ13 ΜΠΕΡ 225γρ

τεµάχιο

400

14 ΝΑΤΣΟΣ 500 γρ

τεµάχιο

300

15 ΝΕΡΟ 0,5L

τεµάχιο

5.000
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ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ
16 100gr
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 17 ΦΙΣΤΙΚΙΑ 100gr
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ
18 100gr
19 ΠΑΓΩΤ0
20 ΠΑΣΤΕΛΙΑ 71gr
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ
21 90gr
ΠΟΥΡΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
22 115gr
ΣΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ
ΝΑΤΣΟΣ
ΚΙΒΩΤΙΟ 45 ΤΕΜ
ΤΩΝ 90 gr(τυρί άρικα και
23 άλλες γεύσεις)
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ 70
25 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
26 ΓΑΛΑΚΤΟΣ 60 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΣ
27 31ΓΡ
ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ
28 40gr
29 ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr
ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ
30 45gr

τεµάχιο

1.500

τεµάχιο

1.450

τεµάχιο

800

κιλό

30

τεµάχιο

250

τεµάχιο

3.000

τεµάχιο

400

τεµάχιο

15

τεµάχιο

1.000

τεµάχιο

1.000

τεµάχιο

300

τεµάχιο
τεµάχιο

1.000
300

τεµάχιο

1.500
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ CPV :15900000-7

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α
1 330ml
ΛΕΜΟΝΑ∆Α
2 330ml

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεµάχιο

2.500

τεµάχιο

2.100

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

51

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΓΚΑΖΟΖΑ
ΤΥΠΟΥ SPRITΕ
3 330 ml

τεµάχιο

800

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ KOLA
4 330 ml

τεµάχιο

3.000

τεµάχιο

300

τεµάχιο

1.500

7 ΜΠΥΡΑ 0,33L

τεµάχιο

4.000

ΧΥΜΟΣ
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ
8 250 ml

τεµάχιο

200

ΧΥΜΟΣ
9 ΒΥΣΣΙΝΟ 250ml

τεµάχιο

200

10 OYIΣΚΙ 700 ml

τεµάχιο

50

11 TZIN 700 ml

τεµάχιο

5

12 ΜΑΡΤΙΝΙ 1000ml

τεµάχιο

10

13 ΒΟΤΚΑ 700ml

τεµάχιο

10

14 TEKIΛΑ 700 ml

τεµάχιο

10

15 ΚΡΑΣΙ 187ml

τεµάχιο

100

16 ΟΥΖΟ 700 ml

τεµάχιο

20

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ KOLA
5 LIGHT 330 ml
ΑΕΡΙΟΥΧΟ
ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΟ
ΠΟΤΟ 4-5%
ΑΛΚΟΟΛ - 275
6 ml

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CPV:15000000-8

A/A
1
2
3

ΕΙ∆ΟΣ
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ 75 γρ
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ 50 γρ
Θήκη ΝΑΤΣΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

TEMAXIO

15000

TEMAXIO
TEMAXIO

15000
30000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3:
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-3
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ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
Αγρίνιο, …………..
Αριθ.Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ταχ. ∆/νση : ∆αγκλή 27-Αγρίνιο
Τηλ. Εικοινωνίας: 2641360613

Fax:
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στο Αγρίνιο σήµερα στις …………………………………., ηµέρα …………………….
και στο Γραφείο της Κ.Ε.∆.Α. , οι υογραφόµενοι :
1. …………………………., Πρόεδρος της Κοινωφελής Ειχείρησης υ, ου
ενεργεί ως νόµιµος εκρόσωος ( υ΄αριθ. …………………………. Αόφαση
∆ηµάρχου ).
2.
………………………………………………….,
(ΑΦΜ:…………………
∆ΟΥ:……………….. , ∆/νση : …………………………….. ,Τηλ . Εικοινωνίας
…………………. µε την ιδιότητα του ροµηθευτή
Συµφώνησαν και συναοδέχθηκαν τα αρακάτω :
Ο ρώτος των συµβαλλοµένων ,έχοντας υόψη :
1.Τις διατάξεις:
• Του Ν 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υηρεσιών»
(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)
• Του Ν 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αοκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
• Του Ν 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
• στ. Του Ν 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), όως ισχύει.
• Του άρθρου 9 αρ. 2 του Ν 4071/12 «Ρυθµίσεις για την τοική ανάτυξη
κ.λ..» (ΦΕΚ 85/Α).
• Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εοτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
• Της αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταολέµηση των καθυστερήσεων
ληρωµών στις εµορικές συναλλαγές»,
• Tου ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική ροστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όως τροοοιήθηκαν µε την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου
2007 (L335)», ,
• Του άρθρου 64 αρ. 2 του Ν 4172/13 (ΦΕΚ 167/Α).
• Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
• Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
• Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υοχρεωτική
ανάρτηση νόµων και ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

53

•
•
•
•

Tου ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
Tου .δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοοίηση διατάξεων για την ρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
Tου Π∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υοχρεώσεων αό τους ∆ιατάκτες”

Της αριθµ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης µε θέµα : “Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ)” (Β/1781),

Της αρίθµ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) Αόφασης του
Υουργού Οικονοµίας & Ανάτυξης “Τεχνικές λετοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών ράξεων, των
λοιών διατάξεων ου αναφέρονται ρητά ή αορρέουν αό τα οριζόµενα
στα συµβατικά τεύχη της αρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, εριβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου ου διέει την ανάθεση και εκτέλεση της αρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αραάνω.
2. Την αρίθµ. 102/2017 Μελέτη για την ροµήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες
της Κοινωφελούς Ειχείρησης του ∆ήµου Αγρινίου συνολικού ενδεικτικού
ροϋολογισµού 46.391,04 Ευρώ συµεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ .
3. Την 197/2017 αόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αγρινίου , µε την
οοία εγκρίθηκε η διενέργεια της αραάνω ροµήθειας .
4. Την αρίθµ. 31/2017 αόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε∆.Α σχετικά
µε τη δέσµευση ίστωσης σε βάρος του ροϋολογισµού έτους 2017& 2018 της
Ειχείρησης.
5. Την 24/2017 αόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
της Κοινωφελούς
Ειχείρησης µε την οοία συγκροτήθηκαν οι Ειτροές αραλαβής.
6. Την αρίθµ. 11 /2017 αόφαση του Οικονοµικής Ειτροής , µε την οοία
συγκροτήθηκαν οι ειτροές διαγωνισµού για το έτος 2017 σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
7.Την µε 159/20176 αόφαση ∆ηµάρχου µε την οοία µεταβιβάζει αρµοδιότητες
στους Αντιδηµάρχους.
8. Την υ’ αριθ.109 /2017 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής του ∆ήµου , µε
την οοία εγκρίθηκε η υ’ αριθ. 102/2017 Μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της
αρούσης ∆ιακήρυξης.
9. Την υ’ αριθ… διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισµού.
10. Την υ΄αριθ. ………..αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής σχετικά µε την
έγκριση αοτελέσµατος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού .
11. Το γεγονός ότι έγινε ο έλεγχος σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 & 9 του Ν.
2690/99 και των άρθρων 14 και 54 του Ν. 3852/2010 και δεν συντρέχει λόγος
κωλύµατος και ασυµβιβάστου.
12. Τον φάκελο του διαγωνισµού.
•

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων, ……………………………… (ΑΦΜ:
∆.Ο.Υ. ),
την ροµήθεια ειδών σίτισης (είδη αντοωλείου- οτά, αναψυκτικά ,φρουτοχυµοί)
για τις ανάγκες της Κοινωφελής Ειχείρησης ∆ήµου Αγρινίου , µε τις τιµές της
ροσφοράς του , ως εξής:
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ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.∆.Α.).
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚ- CPV:15000000-8

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΟΠ
1 ΚΟΡΝ

κιλό

50

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ
ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΟΠ
2 ΚΟΡΝ 3,5kgr

τεµάχιο

70

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
ΜΕΡΙ∆ΕΣ ∆ΙΧΤΥ
3 150gr.

τεµάχιο

200

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
4 ΤΩΝ 170gr.

τεµάχιο

200

5 ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ 40gr

τεµάχιο

1.600

ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ
ΤΥΠΟΥ ΚΙΤ-ΚΑΤ
6 42 γρ

τεµάχιο

300

ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ
7 ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ
9 22kgr

κιλό

20

κιλό

2.200

ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7010 80gr

τεµάχιο

500

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜ.ΦΡΑΟΥΛΑ
11 85γρ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΑ
12 ΣΟΚΟΛΑΤΑ 85gr

τεµάχιο

200

τεµάχιο

500

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ13 ΜΠΕΡ 225γρ

τεµάχιο

400

14 ΝΑΤΣΟΣ 500 γρ

τεµάχιο

300

15 ΝΕΡΟ 0,5L

τεµάχιο

5.000

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ
16 100gr

τεµάχιο

1.500
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ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 17 ΦΙΣΤΙΚΙΑ 100gr
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ
18 100gr
19 ΠΑΓΩΤ0
20 ΠΑΣΤΕΛΙΑ 71gr
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ
21 90gr
ΠΟΥΡΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
22 115gr
ΣΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ
ΝΑΤΣΟΣ
ΚΙΒΩΤΙΟ 45 ΤΕΜ
ΤΩΝ 90 gr(τυρί άρικα και
23 άλλες γεύσεις)
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ 70
25 gr
26

27
28
29
30

ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 60 gr
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΣ
31ΓΡ
ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ
40gr
ΤΣΙΧΛΕΣ 28gr
ΦΟΥΝΤΟΥΝΙΑ
45gr

τεµάχιο

1.450

τεµάχιο

800

κιλό

30

τεµάχιο

250

τεµάχιο

3.000

τεµάχιο

400

τεµάχιο

15

τεµάχιο

1.000

τεµάχιο

1.000

τεµάχιο

300

τεµάχιο
τεµάχιο

1.000
300

τεµάχιο

1.500
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ CPV :15900000-7

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α
1 330ml
ΛΕΜΟΝΑ∆Α
2 330ml
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΓΚΑΖΟΖΑ
ΤΥΠΟΥ SPRITΕ
3 330 ml

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεµάχιο

2.500

τεµάχιο

2.100

τεµάχιο

800

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
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ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ KOLA
4 330 ml

τεµάχιο

3.000

τεµάχιο

300

τεµάχιο

1.500

7 ΜΠΥΡΑ 0,33L

τεµάχιο

4.000

ΧΥΜΟΣ
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ
8 250 ml

τεµάχιο

200

ΧΥΜΟΣ
9 ΒΥΣΣΙΝΟ 250ml

τεµάχιο

200

10 OYIΣΚΙ 700 ml

τεµάχιο

50

11 TZIN 700 ml

τεµάχιο

5

12 ΜΑΡΤΙΝΙ 1000ml

τεµάχιο

10

13 ΒΟΤΚΑ 700ml

τεµάχιο

10

14 TEKIΛΑ 700 ml

τεµάχιο

10

15 ΚΡΑΣΙ 187ml

τεµάχιο

100

16 ΟΥΖΟ 700 ml

τεµάχιο

20

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ KOLA
5 LIGHT 330 ml
ΑΕΡΙΟΥΧΟ
ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΟ
ΠΟΤΟ 4-5%
ΑΛΚΟΟΛ - 275
6 ml

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CPV:15000000-8

A/A
1
2
3

ΕΙ∆ΟΣ
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ 75 γρ
Χαρτινο κουτί
ΠΟΠ-ΚΟΡΝ 50 γρ
Θήκη ΝΑΤΣΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

TEMAXIO

15000

TEMAXIO
TEMAXIO

15000
30000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3:
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-3

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αραάνω ειδών αναφέρονται στην τεχνική
ροσφορά του αναδόχου και είναι σύµφωνες µε τα αναφερόµενα στην
αρίθµ.102/2017 Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υηρεσιών, ου εγκρίθηκε µε
την αριθ.109/2017 αόφαση Οικονοµικής Ειτροής, .
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ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΦΠΑ

ΑΡΘΡΟ 1
∆ιάρκεια της σύµβασης-Dαράταση-τροDοDοίηση
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για διάστηµα ως 31/12/2018.
Είναι δυνατή η αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα
αό συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου ροµηθευτή και
την υογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των
τεσσάρων (4) µηνών στο µέτρο ου δεν θα υάρξει, κατά το χρόνο της αράτασης,
υέρβαση των οσοτήτων ου καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και εραιτέρω
οικονοµική ειβάρυνση Κοινωφελούς Ειχείρησης .
Η σύµβαση µορεί να τροοοιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να ααιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις ροϋοθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 2
Παραλαβής Dροµήθειας
1. Η αράδοση των ρος ροµήθεια ειδών θα γίνει, τµηµατικά, εντός έντε (5)
ηµερών αό την αραγγελία, σε αοθηκευτικό χώρο των κυλικείων των ∆ηµοτικών
Κινηµατογράφων (Άνεσις και Ελληνίς) και του Εντευκτηρίου . Η ΚΕ∆Α δεν
υοχρεούται στην εξάντληση είτε των οσοτήτων είτε της ίστωσης της σύµβασης .
Είσης σε ερίτωση ου τροοοιηθούν οι οσότητες ου αναφέρονται στην
τεχνική εριγραφή, µετά αό ειδοοίηση της Υηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή
στην τιµή µονάδας (τιµή ροσφοράς) µετά την κύρωση του διαγωνισµού και µε την
ροϋόθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών ου τελικά θα αραγγελθούν δεν θα
υερβεί το οσό της σύµβασης. Ο ανάδοχος υοχρεούται να αντικαταστήσει όσα
είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο αραλαβής ή χρησιµοοίησης τους.
Κατά τα λοιά ισχύουν οι διατάξεις τα ου Ν. 4412/2016.
2.Ο συµβατικός χρόνος αράδοσης των υλικών µορεί να αρατείνεται, ριν αό τη
λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου αράδοσης, υό τις ροϋοθέσεις του άρθρου
206 του ν. 4412/2016. Στην ερίτωση ου το αίτηµα υοβάλλεται αό τον ανάδοχο
και η αράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ου καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµρόθεσµη
αράδοση των συµβατικών ειδών ειβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
3. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος αράδοσης, χωρίς να υοβληθεί εγκαίρως αίτηµα
αράτασης ή, εάν λήξει ο αραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να αραδοθεί
το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκτωτος.
4. Ο ανάδοχος υοχρεούται να ειδοοιεί την υηρεσία ου εκτελεί την ροµήθεια,
την αοθήκη υοδοχής των υλικών και την ειτροή αραλαβής, για την
ηµεροµηνία ου ροτίθεται να αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον έντε (5) εργάσιµες
ηµέρες νωρίτερα.
Μετά αό κάθε ροσκόµιση υλικού στην αοθήκη υοδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υοχρεούται να υοβάλει στην υηρεσία αοδεικτικό, θεωρηµένο αό τον υεύθυνο
της αοθήκης, στο οοίο αναφέρεται η ηµεροµηνία ροσκόµισης, το υλικό, η
οσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οοίας ροσκοµίστηκε.
ΑΡΘΡΟ 3
Εγγυήσεις Dοιότητας
1. Στη σύµβαση ου θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα ροσφερόµενα
τρόφιµα είναι αρίστης οιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές
ροδιαγραφές των εισήµων κρατικών φορέων τροφίµων, ότι έχουν τις ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά ου ροβλέουν οι όροι αυτοί, ότι είναι ααλλαγµένα αό ξένα
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σώµατα, ροσµίξεις κ.λ.. και ότι είναι κατάλληλα αό κάθε λευρά για
κατανάλωση.
2. Η Υηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οοία θα ασκήσει όταν διαιστώσει
ότι αραβιάζονται οι αραάνω διαβεβαιώσεις του ροµηθευτή. Ο ροµηθευτής έχει
την υοχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα αό αίτηση της Υηρεσίας κάθε οσότητα
τροφίµου ου ροµήθευσε, µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου διαιστωθεί
αράβαση των αραάνω διαβεβαιώσεων. Ααραίτητη ροϋόθεση είναι ως το
µέγιστο οσοστό τροφίµου ου ρέει να αντικατασταθεί δεν θα υερβαίνει το 5%
της αναληφθείσης ροµήθειας.
Οι δαάνες ειστροφής στον ροµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και
αοστολής στην Υηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα
βαρύνουν τον ροµηθευτή.
3. Εφόσον αό τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων ροκλήθηκαν αρνητικές
ειτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο ροµηθευτής υοχρεούνται να
αναλάβει όλες τις δαάνες αοκατάστασης της βλάβης ου ροξένησε αό τα
ακατάλληλα τρόφιµα, ειφυλασσόµενης της Υηρεσίας να ασκήσει και άλλα
δικαιώµατα σε βάρος του ροµηθευτή. Ειλέον, κατά την κρίση του ∆. Σ. µορεί να
κηρυχθεί έκτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέειες. Είσης, µε αόφαση του ∆. Σ.
µορεί να του ειβληθεί ρόστιµο, το οοίο οφείλει να καταβάλει ως αοζηµίωση
ρος την Υηρεσία για τη βλάβη ου ροκάλεσε. Αν ο ροµηθευτής δεν καταβάλει
το ρόστιµο κηρύσσεται έκτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέειες.
4. Αν ο ροµηθευτής καταστεί υότροος µε την ροµήθεια ακατάλληλων
τροφίµων, κηρύσσεται έκτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέειες.
ΑΡΘΡΟ 4
Εργαστηριακές εξετάσεις
Όλα τα είδη θα ρέει να είναι αρίστης οιότητας.
Η οιότητα στα είδη θα είναι ακριβώς όως αναφέρονται στις τεχνικές
ροδιαγραφές αναλυτικά. Τα τυοοιηµένα είδη ρέει να είναι ευρείας
κυκλοφορίας και να φέρουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον µετά άροδο εξαµήνου
αό της ηµεροµηνίας της ροµήθειας εφόσον έχουν ετήσια διάρκεια ισχύος, το ήµισυ
δε της ροθεσµίας ισχύος σε όλα τα άλλα τυοοιηµένα είδη.
Ο ανάδοχος της ροµήθειας ρέει οωσδήοτε να έχει υόψη του ότι τα ρος
ροµήθεια είδη θα είναι ααραίτητα σύµφωνα µε τις τεχνικές ροδιαγραφές.
Όταν η αρµόδια ειτροή αραλαβής αµφιβάλλει για την οιότητα ή την κατηγορία
ή την ροέλευση των αραδιδόµενων τροφίµων αό τον ροµηθευτή και σε
ερίτωση ου αυτός αµφισβητεί την ορθότητα της αόψεώς της, τότε η ειτροή
είναι υοχρεωµένη να άρει αντιροσωευτικό δείγµα και να το στείλει αευθείας
στα αρµόδια εργαστήρια για εξέταση και γνωµάτευση. Η λήψη και η εξέταση των
δειγµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τα όσα
αναφέρονται στα ‘’ερί δειγµατοληψίας’’ άρθρα της αρ. 1100/87 Υουργικής
Αόφασης (κώδικας Τροφίµων και Ποτών) ΦΕΚ 788/87 (άρθρα 111-114) ή σε
ερίτωση χηµικού ή µικροβιολογικού ελέγχου ή τοξικολογικού ελέγχου τα
οριζόµενα στις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι
εριλαµβάνουν το χηµικό, το µικροβιολογικό, τον αρασιτολογικό, τον
τοξικολογικό και γενικά κάθε εργαστηριακό έλεγχο.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγµάτων και η αοστολή τους στα
αρµόδια εργαστήρια διενεργούνται όοτε αυτό κριθεί σκόιµο ή σε κάθε ερίτωση
αµφιβολίας για την οιότητα ή την ροέλευση των τροφίµων µε ευθύνη της
ειτροής αραλαβής.
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Και στις δύο εριτώσεις διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου οι ειτροές
αραλαβής στέλνουν αευθείας τα δείγµατα στα αρµόδια εργαστήρια ή καλούν τις
αρµόδιες υηρεσίες οι οοίες ελέγχουν µακροσκοικά το είδος και ροβαίνουν στη
λήψη δείγµατος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.
4.
Όταν διενεργείται δειγµατοληψία κατά την αραλαβή του είδους είναι
ααραίτητη η αρουσία του ροµηθευτή ή εξουσιοδοτηµένου εκροσώου αυτού, ο
οοίος θα υογράψει το σχετικό ρωτόκολλο δειγµατοληψίας.
5.
Σε ερίτωση ου ο ροµηθευτής ή ο εκρόσωός του δεν αρευρεθεί ή
αρνείται να υογράψει το σχετικό ρωτόκολλο δειγµατοληψίας η ειτροή
σηµειώνει την αουσία ή την άρνηση και διενεργεί κανονικά την δειγµατοληψία.
Σηµειώνεται ότι εάν ζητηθεί αραδίδεται και στον ροµηθευτεί όµοιο δείγµα,
είσηµα σφραγισµένο, το οοίο θα καταχωρείται στο ρωτόκολλο δειγµατοληψίας.
6.
Η Ειτροή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα να λαµβάνει και να αοστέλλει
δείγµατα του είδους στις αρµόδιες υηρεσίες για εξέταση και ραγµατογνωµοσύνη,
όοτε το κρίνει σκόιµο µε έξοδα του ροµηθευτή. Την αοστολή του δείγµατος
δικαιούται να συνοδεύει και ο ροµηθευτής ή εκρόσωός του, αν το ζητήσει
εγγράφως µε σηµείωση στο ρωτόκολλο δειγµατοληψίας. Τα έξοδα δειγµατοληψίας
και ραγµατογνωµοσύνης θα βαρύνουν άντοτε και κάθε φορά τον ροµηθευτή.
4.Μετά την ολοκλήρωση της κάθε τµηµατικής αράδοσης και όταν διαιστωθεί (µετά
την Έκθεση Εξέτασης των δειγµάτων αό τους αρµόδιους φορείς) αό την ειτροή
αραλαβής ότι τα αραδιδόµενα είδη είναι σύµφωνα µε κάθε όρο της σύµβασης θα
συντάσσεται οριστικό τµηµατικό ρωτόκολλο αραλαβής των ειδών
Εάν κάοιο είδος είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταοκρίνεται στις ροδιαγραφές δεν
θα αραλαµβάνεται αό την ειτροή και δεν θα ειστρέφεται στον ροµηθευτή
για αντικατάσταση, σε ερίτωση δε ου ο ροµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει
το ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος η αξία του θα εκίτει αό την εγγυητική
ειστολή.
1. Στη σύµβαση ου θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα ροσφερόµενα
τρόφιµα είναι αρίστης οιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές
ροδιαγραφές των εισήµων κρατικών φορέων τροφίµων, ότι έχουν τις ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά ου ροβλέουν οι όροι αυτοί, ότι είναι ααλλαγµένα αό ξένα
σώµατα, ροσµίξεις κ.λ.. και ότι είναι κατάλληλα αό κάθε λευρά για
κατανάλωση.
2. Η Υηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οοία θα ασκήσει όταν διαιστώσει
ότι αραβιάζονται οι αραάνω διαβεβαιώσεις του ροµηθευτή. Ο ροµηθευτής έχει
την υοχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα αό αίτηση της Υηρεσίας κάθε οσότητα
τροφίµου ου ροµήθευσε, µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου διαιστωθεί
αράβαση των αραάνω διαβεβαιώσεων. Ααραίτητη ροϋόθεση είναι ως το
µέγιστο οσοστό τροφίµου ου ρέει να αντικατασταθεί δεν θα υερβαίνει το 5%
της αναληφθείσης ροµήθειας.
Οι δαάνες ειστροφής στον ροµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και
αοστολής στην Υηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα
βαρύνουν τον ροµηθευτή.
3. Εφόσον αό τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων ροκλήθηκαν αρνητικές
ειτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο ροµηθευτής υοχρεούνται να
αναλάβει όλες τις δαάνες αοκατάστασης της βλάβης ου ροξένησε αό τα
ακατάλληλα τρόφιµα, ειφυλασσόµενης της Υηρεσίας να ασκήσει και άλλα
δικαιώµατα σε βάρος του ροµηθευτή. Ειλέον, κατά την κρίση του ∆. Σ. µορεί να
κηρυχθεί έκτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέειες. Είσης, µε αόφαση του ∆. Σ.
µορεί να του ειβληθεί ρόστιµο, το οοίο οφείλει να καταβάλει ως αοζηµίωση
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ρος την Υηρεσία για τη βλάβη ου ροκάλεσε. Αν ο ροµηθευτής δεν καταβάλει
το ρόστιµο κηρύσσεται έκτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέειες.
4. Αν ο ροµηθευτής καταστεί υότροος µε την ροµήθεια ακατάλληλων
τροφίµων, κηρύσσεται έκτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέειες.
Άρθρο 5
Εγγυητική καλής εκτέλεσης.
Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο ροµηθευτής ροσκόµισε την υ΄ αριθµ.
………………………………………………………………………
εγγυητική ειστολή
του ………………………, οσού ……………………………………………Ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 6
Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκDτωτου – κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υοχρεωτικά έκτωτος αό τη σύµβαση και αό κάθε
δικαίωµα ου αορρέει αό αυτήν, µε αόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα αό
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, αραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο
αράτασης ου του δοθεί, σύµφωνα µε όσα ροβλέονται στο άρθρο 206 του Ν.
4412/2016 .
∆εν κηρύσσεται έκτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή αραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα ου
εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα ου κηρύσσεται έκτωτος αό την σύµβαση, ειβάλλονται,
µε αόφαση του αοφαινόµενου οργάνου, ύστερα αό γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, το οοίο υοχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο ρος αροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι αρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Ειλέον µορεί να ειβληθεί ο ροβλεόµενος αό το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αοκλεισµός του αναδόχου αό τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων
συµβάσεων.
2.Αν το υλικό φορτωθεί - αραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της αράτασης ου χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο 206 του Ν.4412/16, ειβάλλεται ρόστιµο 5% εί της συµβατικής αξίας της
οσότητας ου αραδόθηκε εκρόθεσµα.
Το αραάνω ρόστιµο υολογίζεται εί της συµβατικής αξίας των εκρόθεσµα
αραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.
Σε ερίτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το ρόστιµο και οι τόκοι ειβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤρόDος Dληρωµής – Κρατήσεις
Η ληρωµή του αναδόχου θα ραγµατοοιηθεί µε την καταβολή του 100% της
συµβατικής αξίας µετά την οριστική αραλαβή των ειδών , συνολικής ή
τµηµατικής .
Η ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την ροσκόµιση των νοµίµων
αραστατικών και δικαιολογητικών ου ροβλέονται αό τις διατάξεις του άρθρου
200 αρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ου τυχόν ήθελε
ζητηθεί αό τις αρµόδιες υηρεσίες του ∆ήµου ου διενεργούν τον έλεγχο και την
ληρωµή.
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Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ειβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
αράδοση του υλικού στον τόο και µε τον τρόο ου ροβλέεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Ενδεικτικά βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α)Κράτηση 0,06% η οοία υολογίζεται εί της αξίας κάθε ληρωµής ρο φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης Υέρ της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όως ισχύει). Η κράτηση ειβαρύνεται µε
χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% , ου αοδίδεται αό την αναθέτουσα
αρχή στο ∆ηµόσιο , σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ερί χαρτοσήµου .
β) Κράτηση ύψους 0,02% υέρ του ∆ηµοσίου, η οοία υολογίζεται εί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης. Το οσό αυτό
αρακρατείται σε κάθε ληρωµή αό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 4% εί του καθαρού οσού.
δ) Κάθε άλλη κράτηση , ροβλεόµενη αό την κείµενη νοµοθεσία
Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο .
ΑΡΘΡΟ 8
ΕDίλυση διαφορών
Για την είλυση των τυχόν διαφορών ου θα ροκύψουν µετά την υογραφή της
αρούσας σύµβασης, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 4412/2016 και η ισχύουσα
νοµοθεσία.
Άρθρο 9
ΛοιDές ∆ιατάξεις
Τα αναφερόµενα στην αρίθµ. ρωτ.:
διακήρυξη και στην αρίθµ. 102/2017 Μελέτη
αοτελούν όρους της αρούσας σύµβασης .
Κατά τα λοιά ισχύουν οι διατάξεις του 4412/2016 .
Το συµφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και
υογράφεται ως εξής :
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε. ∆Α.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
5.1. ΕΕΕΣ ( Έγγραφο)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δηµοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οοίες έχει δηµοσιευτεί ροκήρυξη
διαγωνισµού στην Είσηµη Εφηµερίδα της Ευρωαϊκής Ένωσης, οι ληροφορίες ου
ααιτούνται στο µέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υό την ροϋόθεση ότι έχει
χρησιµοοιηθεί η ηλεκτρονική υηρεσία ΕΕΕΠ για τη συµλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση ου δηµοσιεύεται στην Είσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωαϊκής Ένωσης:
Αριθµός της ροκήρυξης : 40700/13-6-2017
Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
URL της ΕΕ
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί ροκήρυξη διαγωνισµού στην Είσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωαϊκής Ένωσης ή αν δεν υάρχει υοχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα ρέει να συµληρώσει ληροφορίες µε τις οοίες θα
είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοοίηση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης
(.χ. αραοµή σε δηµοσίευση σε εθνικό είεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Είσηµη ονοµασία:
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χώρα:
Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σύντοµη εριγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΟΤΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΧΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ "ΑΝΕΣΙΣ",
¨ΕΛΛΗΝΙΣ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ .
Αριθµός αναφοράς αρχείου ου αοδίδεται στον φάκελο αό την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υάρχει): 42668
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Εωνυµία:
Οδός και αριθµός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόου) (εάν υάρχει):
Ηλ. ταχ/µείο:
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Τηλέφωνο:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι εικοινωνίας:
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υάρχει:
Εάν δεν υάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοοίησης,
εφόσον ααιτείται και υάρχει
Ο οικονοµικός φορέας είναι ολύ µικρή, µικρή ή µεσαία ειχείρηση;
❍Ναι
❍Όχι
Μόνο σε ερίτωση ροµήθειας κατ᾽ αοκλειστικότητα: ο οικονοµικός φορέας είναι
ροστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική ειχείρηση» ή ροβλέει την εκτέλεση
συµβάσεων στο λαίσιο ρογραµµάτων ροστατευόµενης αασχόλησης;
❍Ναι
❍Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο οσοστό των εργαζοµένων µε αναηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων; :
Εφόσον ααιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οοίες ανήκουν οι
ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναηρία ή µειονεξία :
Κατά ερίτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε είσηµο κατάλογο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο ιστοοιητικό [.χ. βάσει
εθνικού συστήµατος (ρο)ειλογής];
❍Ναι
❍Όχι
• Ααντήστε στα υόλοια τµήµατα της αρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όου ααιτείται, στην ενότητα Γ του αρόντος µέρους, συµληρώστε το µέρος V,
κατά ερίτωση, και σε κάθε ερίτωση συµληρώστε και υογράψτε το µέρος VI.
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή ιστοοίησης, κατά ερίτωση:
β) Εάν το ιστοοιητικό εγγραφής ή η ιστοοίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να
αναφέρετε:
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οοία βασίζεται η εγγραφή ή η ιστοοίηση
και, κατά ερίτωση, την κατάταξη στον είσηµο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η ιστοοίηση καλύτει όλα τα ααιτούµενα κριτήρια ειλογής;
❍Ναι
❍Όχι
• Ειροσθέτως, συµληρώστε τις ληροφορίες ου λείουν στο µέρος IV, ενότητες
Α, Β, Γ, ή ∆ κατά ερίτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό ααιτείται στη σχετική ροκήρυξη
ή στα έγγραφα της ροµήθειας
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να ροσκοµίσει βεβαίωση ληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να αράσχει ληροφορίες ου θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
αευθείας, µέσω ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οοιοδήοτε κράτος µέλος
διατίθεται αυτή δωρεάν;
❍Ναι
❍Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης αό κοινού µε
άλλους;
❍Ναι
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❍Όχι
• Μεριµνήστε για την υοβολή χωριστού εντύου ΕΕΕΠ αό τους άλλους
εµλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο (εικεφαλής,
υεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς ου συµµετέχουν αό κοινού στη
διαδικασία ροµήθειας:
γ) Κατά ερίτωση, εωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου:
Ανάλογα µε την ερίτωση, ένδειξη για την/τις αρτίδα/ες για τις οοίες ο
οικονοµικός φορέας ειθυµεί να υοβάλει ροσφορά:
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκροσώους του οικονοµικού φορέα
• Κατά ερίτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του ροσώου ή των
ροσώων ου είναι εξουσιοδοτηµένα να εκροσωούν τον οικονοµικό φορέα για
τους σκοούς της αρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης:
Όνοµα:
Εώνυµο:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Τόος γέννησης:
Οδός και αριθµός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Ηλ. ταχ/µείο:
Τηλέφωνο:
Θέση/Ενεργών υό την ιδιότητα:
Εάν χρειάζεται, δώστε λετοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκροσώηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων ροκειµένου να
ανταοκριθεί στα κριτήρια ειλογής ου καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες ου καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
❍Ναι
❍Όχι
• Παρακαλείστε να υοβάλετε χωριστό έντυο ΕΕΕΠ, µε τις ληροφορίες ου
ααιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του αρόντος µέρους, καθώς και το
µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία αό τις σχετικές οντότητες, δεόντως συµληρωµένα και
υογεγραµµένα αό τους ενδιαφερόµενους φορείς.
Σηµειώσετε ότι αυτό θα ρέει είσης να εριλαµβάνει κάθε τεχνικό ροσωικό ή
τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άµεσα στην ειχείρηση του οικονοµικού φορέα, ιδίως
τους υεύθυνους για τον έλεγχο της οιότητας και, όταν ρόκειται για δηµόσιες
συµβάσεις έργων, το τεχνικό ροσωικό ή τις τεχνικές υηρεσίες ου ο οικονοµικός
φορέας µορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οοίες
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, αρακαλείστε να συµεριλάβετε τις ληροφορίες
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε µία αό τις σχετικές οντότητες.
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υεργολάβους στην ικανότητα των οοίων δεν
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
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• (Το τµήµα συµληρώνεται µόνο αν οι ληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς αό την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονοµικός φορέας ροτίθεται να αναθέσει οοιοδήοτε τµήµα της σύµβασης σε
τρίτους υό µορφή υεργολαβίας;
❍Ναι
❍Όχι
Εάν ναι και στο µέτρο ου είναι γνωστοί, αραθέστε κατάλογο των ροτεινόµενων
υεργολάβων:
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
ληροφορίες ειλέον των ληροφοριών ου ροβλέονται στο µέρος Ι, να
αράσχετε τις ληροφορίες ου ααιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του
αρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υεργολάβο (ή κατηγορία
υεργολάβων).
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αοκλεισµού
Α: Λόγοι ου σχετίζονται µε οινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 αράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αοκλεισµού
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
Υάρχει τελεσίδικη αόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οοιουδήοτε ροσώου το οοίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εοτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκροσώησης, λήψης αοφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε καταδικαστική αόφαση η
οοία έχει εκδοθεί ριν αό έντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οοία έχει οριστεί
αευθείας ερίοδος αοκλεισµού ου εξακολουθεί να ισχύει; Όως ορίζεται στο
άρθρο 2 της αόφασης-λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008,
σ. 42).
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής αόφασης:
Αιτιολογία:
Ο οοίος έχει καταδικαστεί:
Εφόσον καθορίζεται αευθείας στην καταδικαστική αόφαση, διάρκεια της εριόδου
αοκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αοδείξετε την αξιοιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :
Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός:
Εκδότης:
∆ιαφθορά :
Υάρχει τελεσίδικη αόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οοιουδήοτε ροσώου το οοίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εοτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκροσώησης, λήψης αοφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική αόφαση η οοία έχει εκδοθεί ριν αό
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έντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οοία έχει οριστεί αευθείας ερίοδος αοκλεισµού
ου εξακολουθεί να ισχύει; Όως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ερί της
καταολέµησης της δωροδοκίας στην οοία ενέχονται υάλληλοι των Ευρωαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1 και στο άρθρο 2 αράγραφος 1 της αόφασης-λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταολέµηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αοκλεισµού
εριλαµβάνει είσης τη διαφθορά όως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας
αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονοµικού φορέα.
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής αόφασης:
Αιτιολογία:
Ο οοίος έχει καταδικαστεί :
Εφόσον καθορίζεται αευθείας στην καταδικαστική αόφαση, διάρκεια της εριόδου
αοκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αοδείξετε την αξιοιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε:Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός :
Εκδότης :
Αάτη:
Υάρχει τελεσίδικη αόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οοιουδήοτε ροσώου το οοίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εοτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκροσώησης, λήψης αοφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για αάτη µε καταδικαστική αόφαση η οοία έχει εκδοθεί ριν αό έντε
έτη κατά το µέγιστο ή στην οοία έχει οριστεί αευθείας ερίοδος αοκλεισµού ου
εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη
ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σ. 48).
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής αόφασης
Αιτιολογία:
Ο οοίος έχει καταδικαστεί:Εφόσον καθορίζεται αευθείας στην καταδικαστική αόφαση, διάρκεια της εριόδου
αοκλεισµού.

Έχετε λάβει µέτρα για να αοδείξετε την αξιοιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε:
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Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL:
Κωδικός :
Εκδότης :
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες
Υάρχει τελεσίδικη αόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οοιουδήοτε ροσώου το οοίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εοτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκροσώησης, λήψης αοφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες µε καταδικαστική αόφαση η οοία έχει εκδοθεί ριν αό έντε έτη
κατά το µέγιστο ή στην οοία έχει οριστεί αευθείας ερίοδος αοκλεισµού ου
εξακολουθεί να ισχύει; Όως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της αόφασης-λαίσιο του
Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αοκλεισµού εριλαµβάνει είσης την ηθική
αυτουργία ή την αόειρα εγκλήµατος, όως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
αόφασης-λαίσιο.
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής αόφασης:
Αιτιολογία:Ο οοίος έχει καταδικαστεί:
Εφόσον καθορίζεται αευθείας στην καταδικαστική αόφαση, διάρκεια
της εριόδου αοκλεισµού:
Έχετε λάβει µέτρα για να αοδείξετε την αξιοιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :
Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός:
Εκδότης :
Νοµιµοοίηση εσόδων αό αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας .
Υάρχει τελεσίδικη αόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οοιουδήοτε ροσώου το οοίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εοτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκροσώησης, λήψης αοφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για νοµιµοοίηση εσόδων αό αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας µε καταδικαστική αόφαση η οοία έχει εκδοθεί ριν αό έντε
έτη κατά το µέγιστο ή στην οοία έχει οριστεί αευθείας ερίοδος αοκλεισµού ου
εξακολουθεί να ισχύει; Όως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
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µε την ρόληψη της χρησιµοοίησης του χρηµατοιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοοίηση εσόδων αό αράνοµες
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ.15).
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής αόφασης:
Αιτιολογία :
Ο οοίος έχει καταδικαστεί :
Εφόσον καθορίζεται αευθείας στην καταδικαστική αόφαση, διάρκεια της εριόδου
αοκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αοδείξετε την αξιοιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :
Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός :
Εκδότης :
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµορίας ανθρώων
Υάρχει τελεσίδικη αόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή
οοιουδήοτε ροσώου το οοίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εοτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκροσώησης, λήψης αοφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για αιδική εργασία και άλλες µορφές εµορίας ανθρώων µε
καταδικαστική αόφαση η οοία έχει εκδοθεί ριν αό έντε έτη κατά το µέγιστο ή
στην οοία έχει οριστεί αευθείας ερίοδος αοκλεισµού ου εξακολουθεί να ισχύει;
Όως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 5ης Αριλίου 2011, για την ρόληψη και την καταολέµηση
της εµορίας ανθρώων και για την ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της αόφασης-λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1).
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής αόφασης :
Αιτιολογία:
Ο οοίος έχει καταδικαστεί :
Εφόσον καθορίζεται αευθείας στην καταδικαστική αόφαση, διάρκεια της εριόδου
αοκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αοδείξετε την αξιοιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :
Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι

69

URL :
Κωδικός:
Εκδότης:
Β: Λόγοι ου σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης .
Στο άρθρο 57 αράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αοκλεισµού.
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υοχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οοία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο αό τη χώρα
εγκατάστασης;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος :
Ενεχόµενο οσό:
Η αράβαση υοχρεώσεων έχει αοδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός αό δικαστική ή
διοικητική αόφαση;
❍Ναι
❍Όχι
Εάν η αράβαση υοχρεώσεων έχει αοδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική αόφαση,
η εν λόγω αόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
❍Ναι
❍Όχι
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της αόφασης:
Σε ερίτωση καταδικαστικής αόφασης, εφόσον ορίζεται αευθείας σε αυτήν, η
διάρκεια της εριόδου αοκλεισµού:
Περιγράψτε οιά µέσα χρησιµοοιήθηκαν:
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκληρώσει τις υοχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ου οφείλει,
συµεριλαµβανοµένων, κατά ερίτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των
ροστίµων, είτε υαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους;
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :
Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL:
Κωδικός:
Εκδότης:
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υοχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οοία είναι εγκατεστηµένος
όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι
άλλο αό τη χώρα εγκατάστασης;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
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Οικεία χώρα ή κράτος µέλος :
Ενεχόµενο οσό :
Η αράβαση υοχρεώσεων έχει αοδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός αό δικαστική ή
διοικητική αόφαση;
❍Ναι
❍Όχι
Εάν η αράβαση υοχρεώσεων έχει αοδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική αόφαση,
η εν λόγω αόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
❍Ναι
❍Όχι
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της αόφασης. :
Σε ερίτωση καταδικαστικής αόφασης, εφόσον ορίζεται αευθείας σε αυτήν, η
διάρκεια της εριόδου αοκλεισµού: Περιγράψτε οιά µέσα χρησιµοοιήθηκαν :Ο οικονοµικός φορέας έχει εκληρώσει τις υοχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ου οφείλει,
συµεριλαµβανοµένων, κατά ερίτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των
ροστίµων, είτε υαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους;
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός :
Εκδότης:
Γ: Λόγοι ου σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
εαγγελµατικό αράτωµα
Στο άρθρο 57 αράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αοκλεισµού
Παραβίαση των υοχρεώσεων στον τοµέα του εριβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αραβιάσει τις υοχρεώσεις του στον
τοµέα του εριβαλλοντικού δικαίου; Όως αναφέρονται για τους σκοούς της
αρούσας ροµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική ροκήρυξη ή στα έγγραφα της
ροµήθειας ή στο άρθρο 18 αράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :
Έχετε λάβει µέτρα για να αοδείξετε την αξιοιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε:Παραβίαση των υοχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου Ο οικονοµικός
φορέας έχει, εν γνώσει του, αραβιάσει τις υοχρεώσεις του στον τοµέα του
κοινωνικού δικαίου; Όως αναφέρονται για τους σκοούς της αρούσας ροµήθειας
στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική ροκήρυξη ή στα έγγραφα της ροµήθειας ή στο
άρθρο 18 αράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
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Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :Έχετε λάβει µέτρα για να αοδείξετε την αξιοιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :Παραβίαση των υοχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου.
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αραβιάσει τις υοχρεώσεις του στον
τοµέα του εργατικού δικαίου; Όως αναφέρονται για τους σκοούς της αρούσας
ροµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική ροκήρυξη ή στα έγγραφα της
ροµήθειας ή στο άρθρο 18 αράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :Έχετε λάβει µέτρα για να αοδείξετε την αξιοιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας τώχευση;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οοίους, ωστόσο, µορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι ληροφορίες αυτές δεν είναι ααραίτητο να αρασχεθούν εάν ο
αοκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην αρούσα ερίτωση έχει καταστεί
υοχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
αρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση.
Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :Κωδικός :Εκδότης :Αφερεγγυότητα
Αοτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή αύσης
δραστηριοτήτων;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οοίους, ωστόσο, µορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι ληροφορίες αυτές δεν είναι ααραίτητο να αρασχεθούν εάν ο
αοκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην αρούσα ερίτωση έχει καταστεί
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υοχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
αρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση.
Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :Κωδικός :Εκδότης:∆ιακανονισµός µε τους ιστωτές
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε ιστωτές;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε : ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οοίους, ωστόσο, µορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι ληροφορίες αυτές δεν είναι ααραίτητο να αρασχεθούν εάν ο
αοκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην αρούσα ερίτωση έχει καταστεί
υοχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
αρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση: Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL:Κωδικός:Εκδότης Κατάσταση ανάλογη της τώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οοιαδήοτε ανάλογη της τώχευσης
κατάσταση, ροκύτουσα αό αρόµοια διαδικασία ροβλεόµενη σε εθνικές
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :…
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οοίους, ωστόσο, µορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι ληροφορίες αυτές δεν είναι ααραίτητο να αρασχεθούν εάν ο
αοκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην αρούσα ερίτωση έχει καταστεί
υοχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
αρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση. :….
Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός:Εκδότης:-
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Περιουσιακά στοιχεία υό αναγκαστική διαχείριση αό εκκαθαριστή
Είναι τα εριουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υό αναγκαστική διαχείριση
αό εκκαθαριστή ή αό δικαστήριο;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οοίους, ωστόσο, µορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι ληροφορίες αυτές δεν είναι ααραίτητο να αρασχεθούν εάν ο
αοκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην αρούσα ερίτωση έχει καταστεί
υοχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
αρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση. :……
Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός :
Εκδότης:Αναστολή ειχειρηµατικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι ειχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :…
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οοίους, ωστόσο, µορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι ληροφορίες αυτές δεν είναι ααραίτητο να αρασχεθούν εάν ο
αοκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην αρούσα ερίτωση έχει καταστεί
υοχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
αρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση: …..
Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL:Κωδικός:Εκδότης :Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
σκοό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε:….
Έχετε λάβει µέτρα για να αοδείξετε την αξιοιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :…
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Ένοχος σοβαρού εαγγελµατικού αρατώµατος
Έχει διαράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό εαγγελµατικό αράτωµα; Κατά
ερίτωση, βλέε ορισµούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική ροκήρυξη ή στα
έγγραφα της ροµήθειας.
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :…
Έχετε λάβει µέτρα για να αοδείξετε την αξιοιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε:….
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της
σύµβασης
Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όως
ορίζεται αό την εθνική νοµοθεσία, τη σχετική ροκήρυξη ή στα έγγραφα της
ροµήθειας, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :…..
Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της αρούσας διαδικασίας
σύναψης σύµβασης
Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν ειχείρηση, αράσχει συµβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή την συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόο
εµλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :……
Πρόωρη λήξη, αοζηµιώσεις ή άλλες αρόµοιες κυρώσεις
Έχουν ειβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο λαίσιο ροηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, ροηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή ροηγούµενης σύµβασης
αραχώρησης, ρόωρη καταγγελία της σύµβασης, αοζηµιώσεις ή άλλες αρόµοιες
κυρώσεις;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε : ……
Έχετε λάβει µέτρα για να αοδείξετε την αξιοιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε:…..
Ψευδείς δηλώσεις, αόκρυψη ληροφοριών, ανικανότητα αροχής των
ααιτούµενων εγγράφων και ληροφοριών εµιστευτικού χαρακτήρα της αρούσας
διαδικασίας
Ο οικονοµικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την αροχή των
ληροφοριών ου ααιτούνται για την εξακρίβωση της αουσίας των λόγων
αοκλεισµού ή την ικανοοίηση των κριτηρίων ειλογής,

75

β) έχει αοκρύψει τις ληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να ροσκοµίσει τα ααιτούµενα αό την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει ειχειρήσει να εηρεάσει µε αθέµιτο τρόο τη διαδικασία λήψης αοφάσεων
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αοκτήσει εµιστευτικές
ληροφορίες ου ενδέχεται να του αοφέρουν αθέµιτο λεονέκτηµα στη διαδικασία
σύναψης της σύµβασης ή να αράσχει εξ αµελείας αραλανητικές ληροφορίες
ου ενδέχεται να εηρεάσουν ουσιωδώς τις αοφάσεις ου αφορούν τον
αοκλεισµό, την ειλογή ή την ανάθεση;
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Μέρος IV: Κριτήρια ειλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια ειλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια ειλογής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι ικανοοιεί
όλα τα ααιτούµενα κριτήρια ειλογής
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Λήξη
Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των ληρούντων τα κριτήρια ειλογής
υοψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί τα εφαρµοστέα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες,
ώστε να εριορίζεται ο αριθµός των υοψηφίων µε τον ακόλουθο τρόο:
Σε ερίτωση ου ααιτούνται ορισµένα ιστοοιητικά ή άλλες µορφές
αοδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονοµικός φορέας έχει
τα ααιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα αό τα εν λόγω ιστοοιητικά ή λοιές µορφές αοδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:
Η αάντησή σας
❍Ναι
❍Όχι
Παρακαλείστε να τα εριγράψετε :….
Είναι οι ληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές αό τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;
❍Ναι
❍Όχι
URL :
Κωδικός :
Εκδότης:
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υογεγραµµένος, δηλώνω εισήµως ότι τα στοιχεία ου έχω αναφέρει
σύµφωνα µε τα µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω λήρη
είγνωση των συνεειών σε ερίτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υογεγραµµένος, δηλώνω εισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόιν αιτήµατος
και χωρίς καθυστέρηση, να ροσκοµίσω τα ιστοοιητικά και τις λοιές µορφές
αοδεικτικών εγγράφων ου αναφέρονται, εκτός εάν:
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α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά αευθείας µε ρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οοιοδήοτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υό την ροϋόθεση ότι ο οικονοµικός
φορέας έχει αράσχει τις ααραίτητες ληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέα έκδοσης, εακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) ου αρέχουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το ράξει] ή β) Αό
τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική εφαρµογή του άρθρου 59
αράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υογεγραµµένος δίδω εισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [ροσδιορισµός
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όως καθορίζεται στο µέρος Ι,
ενότητα Α], ροκειµένου να αοκτήσει ρόσβαση σε δικαιολογητικά των
ληροφοριών τις οοίες έχω υοβάλλει στ... [να ροσδιοριστεί το αντίστοιχο
µέρος/ενότητα/σηµείο] του αρόντος Ευρωαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας
για τους σκοούς τ... [ροσδιορισµός της διαδικασίας ροµήθειας: (συνοτική
εριγραφή, αραοµή στη δηµοσίευση στην Είσηµη Εφηµερίδα της Ευρωαϊκής
Ένωσης, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόος και, όου ζητείται ή ααιτείται, υογραφή(-ές):
Ηµεροµηνία
Τόος
Υογραφή
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5.2. Ο∆ΗΓΙΕΣ

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συµβάσεων (ΕΕΕΣ)
A. Εισαγωγή
1. Ποιο είναι το θεσµικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ;
Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας», ο οποίος προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιηµένο έντυπο που θα
χρησιµοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ.
Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία
2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της
Οδηγίας) ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής
κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως
προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις
συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: • δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να
αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης·
• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που
ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις
αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για
τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79
του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους
συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται
στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
3. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
2Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:
• στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα
ΕΕΕΣ καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής·
• στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να
τηλεφορτώνει και να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων
φορέων καθώς και των οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές
Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών του
ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και
εφαρμογής του eEEEΣ.

Β. Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
1.- Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες
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αρχές για χρήση σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;
Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των
διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία
δημιουργίας και υποβολής :
I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ
που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο
eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά,
τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνονται τα εξής:
 Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί
«Εξαγωγή».
 Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF
(virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του
χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο
PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί
να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google
Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού
της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:3
 το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης
και κοινοποιείται έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF,
ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της
διακήρυξης και
 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική
απάντηση τους.
2.- Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών
που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο
το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες
φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
2.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς
προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές
επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ
και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και
αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το
εξής:
 Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF
(virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του
χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο
PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί
να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google
Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον
χώρο του δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην
ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-
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databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα
δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη,
να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf
προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.
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